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POVZETEK
Vodenje. Močna beseda, zaradi katere skoraj vsak človek, ko jo sliši, obstane in se
zamisli. V vsakdanjem življenju se z vodenjem pogosto srečujemo. Ni vsak človek
dober vodja, ti se med seboj razlikujejo po stilu in načinu vodenja, osebnostnih
lastnostih, načinih motiviranja, zadovoljstvu zaposlenih pod njegovim vodstvom itd.
V teoretičnem delu magistrske naloge raziskujemo ravno to, kako različni stili vodenja
vplivajo na zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. V nadaljevanju naloge smo tako
opisali različne stile vodenja, definirali osebnost vodje in kako ta vpliva na zaposlene.
Pojasnili smo različne motivacijske teorije, načine motiviranja in opisali, kako
motiviranje vpliva na zaposlene. Ugotavljali smo tudi zadovoljstvo zaposlenih.
V empiričnem delu smo s pomočjo štirih hipotez preverjali vpliv stila vodenja na
motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih ter vpliv osebnosti vodje na motiviranost in
zadovoljstvo zaposlenih. Rezultate smo smiselno analizirali in predstavili. Ugotovili
smo, da stil vodenja delno vpliva tako na motiviranost zaposlenih, kot tudi na njihovo
zadovoljstvo. Prav tako kot stili vodenja, delno vpliva tudi osebnost vodje na
zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih.
Ključne besede: Vodenje, stili vodenja, osebnost vodje, motivacija, motivacija
zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih.

ABSTRACT
Leadership implies influence and concerns us in our daily lives. Not everyone can be a
good leader. Leaders are different in terms of their leadership style, personality traits,
motivation methods, effects on satisfaction of staff under their leadership, etc.
The theoretical part of this Master's thesis explores the effects of different leadership
styles on staff satisfaction and motivation. Leadership styles, leader's personality traits,
motivation theories and motivation methods are described and compared in terms of
their influence on staff and staff satisfaction.
In its empirical part, the thesis provides four hypotheses to examine the relationships
between leadership styles and staff satisfaction and between leader's personality traits
and staff motivation and satisfaction. An analysis of results suggests that leadership
style as well as leader's personality traits are partly reflected in staff motivation and
satisfaction.
Key words: leadership, leadership styles, leader's personality traits, motivation, staff
motivation, staff satisfaction
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Za dobro delovanje organizacije je pomemben dober vodja. Dober vodja zna svoje
podrejene motivirati tako, da svojo motiviranost izkažejo v ustvarjalnosti, učinkovitosti
in produktivnosti. Vodja določa smer razvoja podjetja in njegovo moč na trgu.
Pomembno je, da vodje svoje zaposlene smatrajo kot »sopodjetnike« in jim dopuščajo
možnost soustvarjanja v podjetju – z različnimi idejami za storitev/produkt, z idejami za
izboljšanje medosebnih odnosov itn. Pomembna je torej tako avtonomnost zaposlenih
kot tudi njihova participacija z vodji v podjetju. Način motiviranja zaposlenih je prav
tako eden od »sestavnih delov« podjetja. Dober način motiviranja lahko dosežemo samo
s skrbno izbranim voditeljskim/managerskim kadrom in njihovim izbranim stilom
vodenja.
Jereb (1990, str. 30) pravi, da so splošni oz. zunanji motivacijski dejavniki, ob točnih
navodilih o vsebini dela in pod dobrim nadzorom, običajno dovolj velik pogoj, da
posameznik (zaposleni) dodeljeno delo uspešno in učinkovito naredi. Včasih kljub
vsemu vse to ni dovolj, zaposlenega je potrebno še bolj motivirati in spodbuditi.
Motivacijo moramo v takem primeru prilagoditi na osebno oz. individualno raven in se
tako prilagoditi posamezniku.
Zadovoljstvo zaposlenih je prav tako eden izmed zelo pomembnih dejavnikov podjetja,
ki se kaže v mnogih stvareh – kot so samoiniciativnost na delovnem mestu, zavzetost za
delo, natančnost, ustvarjalnost itn. Kadar imamo zadovoljne in dobro motivirane
zaposlene, je podjetje tako rekoč že na tretjini svojega zadanega cilja.
George in Jones (1996) menita, da je zadovoljstvo na delovnem mestu skupek občutij in
prepričanj, ki jih imajo ljudje o delovnem mestu, katerega upravljajo.
V svetu, v katerem živimo in delujejo podjetja, sta pomembna predvsem dva med seboj
močno povezana dejavnika, med katerima obstaja razlika – vodenje in upravljanje.
Vodja je tisti, ki ima veliko volje in sposobnost nadzirati rezultate dela drugih.
Vodstvena pravica temelji na medsebojnem dogovoru, pričakovanjih in obveznostih.
Upravljavsko pravico pa določa položaj ali lastništvo. Pomembno je vedeti, da je
potrebno rezultate dobrih upravljavskih postopkov izboljšati z dopolnjevanjem
upravljavske moči z vodstveno (Krause 1999, str. 3).
Podjetje Belimed d. o. o. iz Grosuplja je srednje veliko podjetje, ki zaposluje 130
zaposlenih. Podjetje je ena od družb matične družbe Belimed AG Zug iz Švice.
Proizvajajo dezinfekcijske stroje za farmacevtsko industrijo in medicino. Ključna
sektorja sta bolnišnice in farmacevtske družbe. V letu 2012 so se preselili v nove
sodobnejše proizvodne in poslovne prostore. Zaradi omenjene velike investicije so v
Belimedovi strategiji skupine 2016 pridobili nalogo hitrega povečevanja proizvodnje.
Njihov glavni namen je proizvodnja in oskrba vseh treh Belimedovih podjetij s
komponentami, sklopi in podsklopi, kakor tudi izdelava popolnoma novih in funkcijsko
celovitih proizvodov za svetovno tržišče. V letu 2013 se je podjetje reorganiziralo;
vzpostavili so matrično organizacijsko strukturo. V podjetju Belimed d. o. o. smo s
pomočjo anketnega vprašalnika skušali raziskati stile vodenja vodij in ugotoviti njihove
voditeljske sposobnosti. Zanimal nas je njihov način motiviranja zaposlenih – ali je oz.
1

ni ustrezen. Tako nas kot podjetje je zanimalo zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo
zaposlenih v povezavi s stilom vodenja in voditeljskimi sposobnostmi managerjev.
Poglobili smo se v ustrezen oz. neustrezen način upravljanja človeških virov.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je bil proučiti področje vodenja in motiviranja kot dela
managementa in managementa človeških virov. Posvetili smo se voditeljskim
sposobnostim vodij in njihovemu stilu vodenja ter posledicam le-tega za zaposlene. Z
izdelavo teoretičnega okvirja o vodenju, stilih vodenja, managementu in managementu
človeških virov (MČV) ter posledicah vsega tega na zaposlene smo ustvarili osnovne
pogoje za nadaljnjo raziskavo, v kateri smo ugotavljali, kako omenjene lastnosti
vplivajo na zaposlene, njihovo produktivnost in ustvarjalnost. V raziskavo smo vključili
podjetje Belimed d. o. o. V podjetju smo izvedli raziskavo, v okviru katere smo z
anketnim vprašalnikom nagovorili zaposlene na različnih ravneh. Vključili smo vse
segmente zaposlenih v podjetju – zaposlene na različnih ravneh hierarhične strukture. Z
anketnim vprašalnikom smo poskušali izvedeti, kako voditelji dojemajo samega sebe,
kakšen je njihov stil vodenja, kako ta vpliva na zaposlene ... Zaposlene smo prav tako z
anketo vprašali, kakšen pristop imajo do njih njihovi nadrejeni, ali se čutijo ustvarjalne
v procesu dela, ali menijo, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami doprinesejo k
boljšemu delovanju organizacije itd.
V teoretičnem delu magistrske naloge smo izhajali iz teorij vodenja, motivacije in
človeških virov. Izpostavili smo nekatere pomembne teze o vodenju, managerjih,
njihovih sposobnostih vodenja in stilu vodenja. Na kratko smo različne stile vodenja
orisali. Opozorili smo na samokritičnost vodij do sebe in svojega vodenja ter nakazali
izzive managerskega vodenja. Pomembno je, da imajo tudi vodje okolje, v katerem
lahko svoj drugačen način vodenja izrazijo, saj so v nasprotnem primeru – da delujejo v
starem rigidnem organizacijskem sistemu, vsi njihovi napori zaman. Opozorili smo na
pomen dobro motiviranih zaposlenih.
Cilji magistrske naloge
V magistrskem delu smo zasledovali naslednje teoretične cilje:
 opredeliti pojem vodenja;
 pojasniti različne stile in načela vodenja;
 opredeliti pojem »voditeljske sposobnosti«;
 opisati lastnosti dobrega vodje;
 pojasniti motivacijske teorije;
 pojasniti načine motiviranja;
 opisati vpliv motiviranja na zaposlene;
 pojasniti postavljanje ciljev in oblik strategije;
 opisati načine sistema ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih;
 definirati pojem osebnosti;
 razčleniti področja osebnostne strukture;
 definirati vpliv osebnosti na zadovoljstvo.
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Ključni cilji v empiričnem delu magistrske naloge pa so bili,:
 ugotoviti, ali stil vodenja vpliva na motiviranost zaposlenih;
 raziskati, ali stil vodenja vpliva na zadovoljstvo zaposlenih;
 ugotoviti, kako osebnost vodje vpliva na motiviranost zaposlenih;
 ugotoviti, kako osebnost vodje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih;
 analizirati dobljene rezultate in jih smiselno predstaviti.
Hipoteze
V magistrskem delu smo preverjali naslednje hipoteze:
Hipoteza 1 (H1): Stil vodenja vodje statistično značilno vpliva na motiviranost
zaposlenih.
Hipoteza 2 (H2): Stil vodenja vodje statistično značilno vpliva na zadovoljstvo
zaposlenih.
Hipoteza 3 (H3): Osebnost vodje statistično značilno vpliva na motiviranost zaposlenih.
Hipoteza 4 (H4): Osebnost vodje statistično značilno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavljali smo, da je na področju poslovnih ved in psihologije možno pridobiti
ustrezne informacije o vodenju in osebnosti vodij na splošno. Prav tako smo
predpostavljali, da ne bo ovir pri pridobivanju informacij o motiviranju in zadovoljstvu
zaposlenih s teoretičnega vidika. Izhajali smo iz predpostavke, da bodo odgovori in
podatki, ki jih bomo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, resnični in da bodo
odražali dejansko stanje tako pri zaposlenih kot pri vodjih. Predpostavljali smo, da
generalni direktor ne bo izpolnjeval vprašalnika, zato smo analizo, kako način vodenja
in stil vodenja vplivajo na motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, preverjali samo z
enim vprašalnikom. Prav tako smo predpostavljali, da se v podjetju že izvajajo določeni
motivacijski procesi oz. so motivatorji (pohvala, priznanje, napredovanje, denarna
nagrada ...) v podjetju že prisotni.
Omejitve
Prva omejitev je povezana z iskanjem tuje in domače strokovne oz. znanstvene
literature za izdelavo teoretičnega okvirja, hkrati pa smo omejeni tudi z dostopnostjo do
tovrstne literature. Prav tako smo bili omejeni pri pridobivanju podatkov o podjetju
Belimed d. o. o., saj smo imeli dostop le do podatkov, ki smo jih dobili na spletu ali nam
jih je posredovalo podjetje samo.
Omejitev nam je predstavljal tudi jezik, saj smo se osredotočali predvsem na literaturo v
slovenskem in angleškem jeziku.
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1.4 Predvidene metode raziskovanja
V magistrskem delu smo uporabili različne metode raziskovanja. Kvalitativne metode
raziskovanja, ki smo jih uporabili, so:
 klasifikacijska metoda, s pomočjo katere smo definirali pojme, kot so
motivacija, vodenje, zadovoljstvo zaposlenih, management človeških virov,
osebnost vodje itn.;
 metoda deskripcije za opisovanje in proučevanje vedenja vodij in zaposlenih;
 metoda kompilacije, s katero smo povzemali nekatera odkritja in primerjali
stališča avtorjev glede motiviranja, osebnosti in zadovoljstva zaposlenih;
 zgodovinska metoda, katero smo uporabili za sledenje procesa razvijanja
motiviranja in zadovoljstva delavcev skozi neko časovno obdobje.
V analitičnem delu magistrskega dela smo izvedli raziskavo o vplivu voditeljskih
sposobnosti in stila vodenja na zaposlene, njihovo motiviranost in zadovoljstvo.
Podatke smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, v katerega smo vključili
različne profile zaposlenih v podjetju Belimed d. o. o. Gre za enkratno zbiranje
podatkov, kar pomeni, da je bila raziskava po številu stikov z raziskovalno populacijo
presečna. Glede na časovno obdobje je bila raziskava retrospektivna.
V analitičnem delu smo uporabili naslednje metode:


metode zbiranja podatkov

Raziskava, ki smo jo izvedli, je bila kvantitativne narave. Podatke smo pridobili s
pomočjo pisnega anonimnega anketnega vprašalnika, s katerim smo zbirali podatke pri
zaposlenih v podjetju Belimed d. o. o. V raziskavo smo vključili 60 naključno izbranih
zaposlenih. Izpolnjene ankete nam je vrnilo 52 vprašanih. Anketiranci so morali
odgovoriti na več zastavljenih vprašanj. Na vprašanja so odgovorili z enim ali več
odgovori. V vprašalniku so bila zajeta tudi vprašanja demografskega tipa (spol, starost,
izobrazba, delovno mesto ...), hkrati pa smo v vprašalniku zastavili vprašanja s področja
motiviranja, stila vodenja, voditeljskih sposobnosti in zadovoljstva zaposlenih.


metode obdelave podatkov

Analizo podatkov smo naredili s pomočjo statističnega programa SPSS, kjer smo lahko
podatke prikazali v tabelah in grafikonih.
Za analizo odgovorov na vprašanja demografskega tipa smo uporabili frekvenčno
porazdelitev spremenljivk. Posamezne enote smo tako razvrstili v smiselne skupine in
jih na podlagi tega analizirali.
Za preverjanje hipotez H1 in H2 smo uporabili ustrezen neparametrični KruskalWallisov test za primerjavo več kot dveh neodvisnih vzorcev. Kruskal-Wallissov test
meri, koliko se skupinske vsote rangov razlikujejo od povprečnega ranga.

4

Hipotezo H1 smo potrdili v primeru, ko so bile razlike med neodvisnimi vzorci
statistično značilne za vse v podjetju prisotne motivacijske dejavnike. V primeru
statistično značilnih razlik med neodvisnimi vzorci za nekatere v podjetju prisotne
motivacijske dejavnike smo hipotezo H1 delno potrdili. Če omenjene razlike niso bile
statistično značilne, smo hipotezo H1 zavrnili.
Hipotezo H2 smo sprejeli, če so bile razlike med neodvisnimi vzorci statistično značilne
glede na vse upoštevane dejavnike zadovoljstva zaposlenih v podjetju. V primeru
statistično značilnih razlik med neodvisnimi vzorci za nekatere vidike zadovoljstva
zaposlenih smo hipotezo H2 delno potrdili. V primeru, da omenjene razlike niso bile
statistično značilne, smo hipotezo H2 zavrnili.
Hipotezi H3 in H4 smo preverjali z ustreznim neparametričnim Mann-Whitneyevim U –
testom za ugotavljanje razlik med povprečnima vrednostima dveh neodvisnih vzorcev.
Test temelji na vsoti rangov po vzorcih.
Hipotezo H3 smo sprejeli, ko so bile razlike med neodvisnima vzorcema po vseh
upoštevanih tako imenovanih lastnostih/osebnostih vodje za vse motivacijske procese
oz. v podjetju prisotne motivatorje statistično značilne. V primeru statistično značilnih
razlik po nekaterih upoštevanih tako imenovanih lastnostih/osebnostih vodje za nekatere
motivacijske procese oz. v podjetju prisotne motivatorje smo hipotezo H3 delno
potrdili. Če omenjene razlike niso bile statistično značilne, smo hipotezo H3 zavrnili.
Hipotezo H4 smo potrdili v primeru, ko so bile razlike med neodvisnima vzorcema po
vseh upoštevanih tako imenovanih lastnostih/osebnostih vodje statistično značilne glede
na vse dejavnike zadovoljstva zaposlenih. V primeru statistično značilnih razlik po
nekaterih upoštevanih tako imenovanih lastnostih/osebnostih vodje glede na nekatere
dejavnike zadovoljstva zaposlenih smo hipotezo H4 delno potrdili. Če omenjene razlike
niso bile statistično značilne, smo hipotezo H4 zavrnili.


metode prikazovanja podatkov

Podatke smo prikazali v tabelah. Pri prikazovanju in izračunavanju vseh podatkov smo
si pomagali s statističnim programom SPSS.
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2 VODENJE
2.1 Opredelitev vodenja
»Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja drugih za doseganje
zaželenih ciljev« (Možina et al. 2002, str. 20). To je le ena od mnogih opredelitev
navedenega področja, ki je že od nekdaj zelo zanimivo in je še vedno zanimivo za
proučevanje. Kot posledico pa lahko vidimo veliko količino različne literature, ki se
nanaša na to temo.
Kovač (1996, povzeto po Černetič 2007, str. 42) v eni od svojih knjig navaja, da je
vodenje veščina, ki je sestavljena iz štirih elementov – sposobnosti uporabe moči, da je
le-ta uspešna; sposobnost razumevanja ljudi, ki imajo različne motive in interese;
sposobnost ustvarjanja kulture sprememb v organizaciji in sposobnost motivacije ljudi
za dosego skupnih ciljev. Hkrati pravi, da so značilnosti dobrega vodenja motiviranje
zaposlenih, sledenje potrebam le-teh in koordinacija vsega skupaj.
Tudi sodobnejši avtorji opredeljujejo vodenje podobno kot njihovi predhodniki. Tako
Summerfield (2014) razlaga, da se je odločil poiskati dobro definicijo vodenja, ker je
sam nikoli ni dobil. Želel je, da je definicija tako enostavna, da jo bo lahko razumel tudi
6-letni otrok. Povprašal je več strokovnjakov, ki se ukvarjajo z voditeljstvom, kot so
razvojni svetovalci, pisatelji, akademiki in svetovalci, kaj za njih pomeni vodenje.
Podali so mu več svojih razmišljanj in videnj, vendar je vsaka izmed njih vsebovala
enega ali več tematskih elementov – demokratičnega, kolegialnega in izboljšava
trenutne situacije. Tako se je odločil, da je osnovna definicija in funkcija vodenja,
»narediti stvari boljše«.
Kruse (2013) je v članku za revijo Forbes na podlagi različnih definicij modernih
avtorjev, kaj je to vodenje, slednje opredelil kot proces socialnega vplivanja, ki
maksimizira prizadevanja drugih (zaposlenih) v smeri doseganja ciljev.
Pri vodenju gre za odnos učinka in spremembe. Dobri vodje nas popeljejo v odnos, ki
temelji na rasti in spremembah. Pomembno je, da vidijo in da znajo opisati vizijo, ter da
znajo to hkrati prenesti v izvajanje. Na koncu koncev so vodje tisti, katerim ljudje
sledijo. To pa vodjem prinaša priložnost, izziv in odgovornost (Dumain 2014, str. 245).
Da bomo vodenje kot tako razumeli v celoti, moramo pogledati njegove razsežnosti. V
veliko pomoč nam je bila razmejitev dveh pojmov – vodenja in managementa. Še vedno
se namreč zgodi, da ljudje omenjeno enačijo. Pomembno je, da opozorimo tudi na
napačno uporabo pojma »vodenje«, kateri je nastal kot prevod angleškega izraza
»management« (Kovač et al. 2004, str. 17). V naslednjem podpoglavju bomo zato
predstavili osnovno razmejitev teh dveh pojmov.
2.1.1 Management vs. vodenje
Management in vodenje sta, kot smo omenili, dva ločena pojma oz. sistema, ki pa imata
vlogo dopolnjevalca drug drugega. Drug drugega ne moreta nadomestiti, hkrati pa sta v
sodobnem poslovanju oba pomembna.
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Management
Pojem management zajema tri glavne pomene: management kot nadzor, management
kot obvladovanje in management kot skrb za svoje zaposlene. Sedanja definicija
managementa po OED (Oxford English Dictionary) je: management je organizacija z
nadzorom in smerjo (Ofori 2007).
Kralj (2003a, str. 14) trdi, da ja management proces vodenja, ki pelje podjetje k ciljem.
Manager tako vodi poslovanje podjetja in stremi k doseganju zastavljenih ciljev.
Možina (2002, str. 48) pravi, da so managerji ljudje, ki usmerjajo delo drugih in na
takšen način dosegajo cilje. Management v celoti je ena izmed najpomembnejših
sestavin za uspešnost podjetja. S svojim vplivanjem na druge udeležence tako doseže,
da so slednji odvisni od njega. Natančneje lahko o managementu govorimo tudi kot o
usklajenih aktivnostih, procesih, ciljih in interesih. Vse to pa samo z namenom, da se
dosežejo cilji podjetja. Pomembna orodja za dosego vsega, kar smo našteli, pa so
delegiranje zadolžitev, odgovornosti in avtoritete (Knez 2008, str. 13).
Vodenje
Naloga vodij je, da so njihove misli usmerjene k dolgoročni poslovni uspešnosti,
zanima jih, ali je njihov način opravljanja dejavnosti pravilen. Vodje se usmerjajo k
ljudem in k delu z njimi, hkrati pa so njihove misli usmerjene v spreminjanje
organizacije in njeno ustvarjalnost. V upravljanje materialnih virov pa so usmerjeni
managerji (Treven, Sriča 2001 povzeto po Černetič 2007, str. 43). Vodja je torej tisti, ki
išče zaposlene, jih usmerja, razporeja in motivira, medtem ko je naloga managerjev
planiranje, organiziranje in kontrola.
Kovač s soavtorji (2004, str. 19) se s trditvami, da je vodenje vizija, proces, spremembe
in prihodnost, medtem ko je management organiziranost, implementacija, kompleksnost
in sedanjost, ne strinja. Mnenje drugih avtorjev si deli samo v tem, da vodenje in
management nista sopomenki.
Managerja od vodje ločimo po tem, da ima manager jasneje definirane funkcije v
organizaciji. Ukvarja se s strategijo, z načrtovanjem in z upravljanjem sredstev
organizacije. Vodenje pa je bolj povezano z ljudmi in odnosi (Nehavandi 2003, str. 15–
16).
Tako lahko zaključimo, da je vodenje sestavni del managementa. Predstavlja celotno
znanje in usposobljenost za usmerjanje, tako posameznikov kot skupine in drugih
organizacijskih virov, k nekim zastavljenim ciljem (Kovač et al. 2004, povzeto po
Rozman 2002, str. 20).
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Različnost oz. podobnost obeh pojmov lahko pojasnimo tudi s pomočjo slike 1, katero
sestavljata dva kroga. Drug od drugega sta neodvisna, vendar se prekrivata. S tem
želimo na razumljiv način prikazati podobnost oz. razliko managementa od vodenja.
Predstavljajte si vse managerje ene organizacije v enem krogu in vse vodje te iste
organizacije v drugem krogu. Med tema dvema krogoma obstajajo delne povezave, saj
so nekateri ljudje lahko tako vodje kot tudi managerji, vendar so ti redki. Velika večina
jih je lahko ali samo vodij ali samo managerjev (Ridout 2010, str. 266). Če povzamemo,
Ridoutova (prav tam, str. 266) pravi, da je vodenje pomembna komponenta
managementa. Management pa je več kot samo vodenje, saj vključuje tudi druge
naloge, ki direktno ne vplivajo na ljudi oz. zaposlene.
Slika 1: Prekrivajoče se vloge vodij in managerjev

»Vir«: (Ridout 2010, str. 266)

Vodenje predstavlja zelo obsežno področje tako v raziskovanju kot tudi v strokovnem
razvoju managementa, zato smo v tem poglavju pojasnili pojma management in
vodenja, saj ga veliko ljudi razume kot isto stvar. Vodenje je sestavljeno iz več
elementov, eden izmed pomembnejših je stil vodenja, saj ta tako posredno kot
neposredno vpliva tudi na zaposlene.

2.2 Stili vodenja
V predhodnem poglavju smo razmejili odnos med managementom in vodenjem. Kot
smo omenili, je vodenje proces vplivanja na delovanje posameznika oz. skupine za
doseganje postavljenih ciljev v določeni situaciji. Vodenje je v tesni povezavi z ljudmi
in delom, saj vodja zastavljenih ciljev ni sposoben doseči sam, v pomoč so mu vedno
zaposleni. Pripravljenost zaposlenih, da dosežejo cilje podjetja, pa je v veliki meri
odvisna tudi od stila vodenja.
Stil vodenja organizacije je zelo pomembno orodje upravljanja. Če se uporablja
pravilno, okrepi pozitivne odnose z zaposlenimi, izboljša organizacijsko klimo in
poveča učinkovitost zaposlenih (Kara s sod. 2013).
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Poznamo več opredelitev modelov oz. stilov vodenja, saj se ti prilagajajo značilnostim
organizacije, sposobnostim vodje in značilnostim zaposlenih, katere ta vodi. Stil
vodenja in njegov vpliv na uspešnost organizacije je potrjen s številnimi raziskavami.
Možina s soavtorji (2004, str. 30) pravi, da je prav in dobro, da vodja ni zaprisežen k
samo enemu stilu vodenja, ampak stil vodenja podredi in prilagodi situaciji, v kateri se
znajde.
Stil vodenja, ki naj bi bil primeren za podjetje, najlažje določimo s pomočjo štirih
dejavnikov. Najprej je odvisen od situacije, v kateri je vodja, sledi stopnja znanja,
spretnosti in izkušenj posameznika, s katerim ima vodja opravka. Tretji dejavnik je,
kako se odločamo glede na potrebe v situaciji in še četrti dejavnik ‒ kako učinkovit zna
biti vodja v dani situaciji (Tracy 2002, str. 72‒73).
Iz spodnje tabele je razvidno, da poznamo več stilov vodenja. Možina je opredelil štiri
modele vodenja, kateri so prikazani v tabeli 1.
Tabela 1: Štirje modeli vodenja
Modeli
vsebina
emelj modela
vodstvena
usmerjenost
usmerjenost
zaposlenih
odvisnost
zaposlenih
zadovoljitev
potreb
delovna
zavzetost

Avtokratski

Skrbniški

Podporni

moč

ekonomski viri

avtoriteta

denar

participacija
pomoč,
podpora

ubogljivost
odvisnost od
vodje
preživetje
minimalna

varnost,
ugodnost
odvisnost od
organizacije
varnost,
ugodnost
pasivno
sodelovanje

Kolegialnodemokratični
partnerstvo
timsko delo

delovni učinek

odgovornost

odvisnost od
sodelavcev
status,
priznanje
prebujeno
zanimanje

samozadostnos
t
samouresničite
v
usmerjeno
navdušenje

»Vir«: (Možina s sodelavci 2004, str. 30)

Avtokratski model vodenja temelji na moči. Vodja zaposlenim njihove naloge posreduje
v obliki ukazov in točnih usmeritev, zaposleni pa mu morajo pri tem slediti. Posledično
je tudi delovna zavzetost zaposlenih minimalna – toliko koliko je potrebno za to, da
ostanejo v podjetju (Možina s sod. 2004, str. 30). Kovač in drugi (2004, str. 23‒24)
pravijo, da je avtokratski stil vodenja značilen za velike organizacije. Ta proces se izvaja
prek hierarhične strukture in linijskega sistema. Pri tem stilu vodenja ni neposrednega
osebnega kontakta med vodjem in zaposlenimi.
Temelj skrbniškega stila vodenja so ekonomski viri. Vodstvo je usmerjeno v materialne
dobrine, kot so na primer denarna sredstva, zaposleni pa v varnost svojega delovnega
mesta in njegove ugodnosti. Zaposleni so odvisni od organizacije in so v podjetju
pasivni (Možina et al. 2004, str. 30).
Podporni stil vodenja temelji na sodelovanju oz. participaciji. Vodstvo je usmerjeno v
pomoč in podporo, zaposleni pa si prizadevajo za čim boljši delovni učinek. Zaposleni
so odvisni od sodelavcev, saj lahko le z njihovo pomočjo dosežejo cilje in s tem status
ter priznanje (Možina et al. 2004, str. 30).
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Partnerstvo, timsko delo, samozadostnost, usmerjenost v cilje in uresničevanje le-teh so
glavni gonilniki kolegialno-demokratičnega stila vodenja. Zaposleni se želijo, zato da
dosežejo zadovoljitev potreb, samouresničevati (Možina et al. 2004, str. 30). Vodja pri
tem stilu vodenja odločitev ne sprejema sam, temveč se posvetuje s svojimi sodelavci.
Komunikacija med zaposlenimi in vodji je pri tem stilu dvosmerna – tudi zaposleni
lahko povedo svoje mnenje in imajo pravico, da vodjo sprašujejo. Vodja koordinira,
usmerja in organizira delovanje (Možina et al. 2004, str. 30).
Model polnega razpona vodenja
Bass in Riggio (2006, povzeto po Janet in Lidjan 2012/2013, str. 4) sta razvila model
polnega razpona vodenja. Sestavine tega modela so trije različni stili vodenja:
transformacijski, transakcijski in pasivno-izogibajoči.
Posamezniki, ki znajo motivirati zaposlene na način, da naredijo, kar se da največ, so
zmožni dodeljevati naloge, ki so zaposlenim v izziv, vodijo po načinu
transformacijskega vodje. Take vodje zanima posameznik kot oseba, skrbijo za razvoj
kadrov tudi tako, da sami razvijajo in pridobivajo vodstvene kompetence.
Transformacijsko vodenje je definirano s štirimi karakteristikami: karizmo (vodje so
vzorniki podrejenim, hkrati pa jih na takšen način spodbujajo k sledenju za svojimi cilji
in vizijo), inspiracijsko vodenje (vodja od zaposlenih veliko pričakuje, pomembnost
ciljev jim prikaže na preprost način, hkrati pa dodeljuje delo, ki je zaposlenim v izziv),
intelektualna inspiracija (vodje spodbujajo sodelavce h kreativnosti in inovativnosti, k
iskanju novih poti) in upoštevanje posameznika (vodje so pozorni na posameznika kot
osebo, na njegove potrebe po rasti in dosežkih, veliko časa namenijo učenju in
mentorstvu).
Temelji transakcijskega vodenja izhajajo iz izmenjave med vodjem, njegovimi sodelavci
in podrejenimi. Z zaposlenimi se vodja dogovarja o njegovih pričakovanjih, hkrati pa
opredeljuje pogoje in nagrade, katere bo možno dobiti ob doseganju pričakovanj in
zahtev. Transakcijsko vodenje je sestavljeno iz dveh komponent: pogojnega
nagrajevanja (izmenjava nagrad med vodjem in podrejenim; trud je poplačan z nagrado
za dobro delo, v primeru slabih dosežkov pa sledijo sankcije) in vodenja z izjemami
(vodja nenehno nadzira podrejene in jih opozarja na napake in odstopanja, ko napake
opazi, jih tudi sankcionira) (Bass in Riggio 2006, povzeto po Janet in Lidjan 2012/2013,
str. 5).
Pasivno-izogibajoče se vodenje je takrat, ko se vodja izogiba pojasnjevanju pričakovanj
od zaposlenih, se ne vpleta v konflikte in tudi ni prava oseba za sprejemanje odločitev.
Za takšnega vodjo je značilno vodenje z izjemami (vodja posega v dogajanje samo
takrat, ko standardi niso doseženi) in vodenje brez vajeti oz. laissez-faire (vodja se
izogiba sprejemanju odločitev in odgovornosti) (Bass in Riggio 2006, povzeto po Janet
in Lidjan 2012/2013, str. 5).
V magistrski nalogi smo uporabili tako imenovani Likertov »sistem 4« vodenja,
katerega prikazujemo v tabeli 2. Po njegovi klasifikaciji je sistem lahko skrajno
avtokratski, dobrovoljno avtoritativen, posvetovalen in demokratičen. Po tej razdelitvi
naj bi bil najučinkovitejši demokratičen sistem. V njem veljajo demokratični odnosi.
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Tabela 2: Likertov »sistem 4« vodenja
S1
skrajno
avtokratski sistem
− vodja je
avtoritativen
− naloge je treba
natančno
izvršiti
− kazni, grožnje
− malo zaupanja
v podrejene

S2
S3
dobrovoljno
posvetovalni
avtoritativen
sistem
sistem
− podrejeni lahko
ukaze
− vodja daje
komentirajo
naloge po
− svoboda
posvetovanju s
izvajanja nalog
podrejenimi
v skrbno
− podrejeni
določenih
odločajo o tem,
mejah
kako bodo
− možnost nagrad
delali
in pohval

S4
demokratičen

− cilje postavljajo
podrejeni
− skupinsko
odločanje je
pravilo
− odnos vodilnih
in podrejenih je
prijateljski

»Vir«: (Možina et al. 2004, str. 31)

V skrajno avtokratskem sistemu je vodja avtoritativen, naloge natančno določi in te je
potrebno tudi natančno izvršiti. V nasprotnem primeru lahko vodja grozi in dodeli
kazen. Vodja, ki se ravna po avtokratskem stilu, ima tudi malo zaupanja v podrejene
(Možina et al. 2004, str. 31).
V dobrovoljnem avtoritativnem sistemu je podrejenim dovoljeno komentirati ukaze.
Imajo večjo, s skrbno določeno, svobodo pri izvajanju dodeljenih nalog. Večje možnosti
so za pohvale in nagrade (Možina et al. 2004, str. 31).
Vodja, ki dodeljuje naloge po posvetovanju s podrejenimi in ko sami podrejeni odločajo
o tem, na kakšen način, kje in kdaj bodo delali, je posvetovalni sistem (Možina et al.
2004, 30).
V demokratičnem sistemu podrejeni sodelujejo pri postavljanju ciljev. Pravilo v
demokratičnem sistemu je tudi odločanje. Razmerje med vodilnimi in podrejenimi je
osnovano na prijateljski ravni (Možina et al. 2004, str. 31).
Aycan (2005 v Özer & Tinaztepe 2014) omenja tudi paternalistični stil vodenja,
katerega razume kot strateški stil vodenja. Paternalizem je kompleksen in tudi
kontroverzen konstrukt. Avtor ga opredeljuje kot sistem, katerega ureja in nadzoruje
država, skupina zaposlenih itd. V svojem bistvu kaže odnos očeta do otrok. Iz tega
lahko sledi, da paternalistični stil vodenja temelji na hierarhičnem odnosu med
nadrejenimi in podrejenimi. Vloge posameznikov se tako razlikujejo ravno v tem
razmerju. Na delovnem mestu se ustvari družinsko vzdušje. Med nadrejenimi in
podrejenimi se vzpostavijo tesni individualni odnosi.
Vodja zraven stila vodenja uporablja tudi posebna vodstvena načela. Poznamo različna
načela, več o njih v naslednjem poglavju.
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2.3 Načela vodenja
Načela, pa naj bodo kakršnakoli že, veljajo že od nekdaj in vsepovsod. Pojavljajo se v
različnih oblikah vrednot, meril, naukov in zamisli, ki nas ljudi navdihujejo,
plemenitijo, izpopolnjujejo in krepijo (Covey 2000, str. 14). Covey (prav tam, str. 14)
pravi, da načela vedno delujejo in jih je zato potrebno vgraditi v središče življenja,
odnosov, managementskih dogovorov in vsekakor tudi v celotno organizacijo.
Načela so tako rekoč zakoni, ki veljajo za vse človeške odnose in organizacije, zato
lahko celo rečemo, da so univerzalna. Dejstvo je, da jih nismo izumili mi, niti ne
družba, v kateri živimo, izoblikovalo jih je življenje ljudi skozi tisočletja, skozi različne
človeške usode, zavesti in skozi različne vesti (Covey 2000, str. 13).
Ko vodja deluje iz svojega središča načel, ugotovi, da ravna z ljudmi tako, kot bi on
želel, da ljudje ravnajo z njim. Vodja, ki je osredotočen na načela, prepoznava tekmece
kot učitelje in prijatelje, s pomočjo katerih sam sebe izpopolnjuje. Vodje – tako moški
kot ženske, ki so osredotočeni na vodenje skozi načela, so značajno zelo močne osebe.
Načela postavljajo v središče svojega življenja, v središče odnosov z drugimi, hkrati pa
tudi v središče dogovorov, pogodb itd. (Covey 2000, str. 18–19).
Omenimo najpogosteje uporabljena načela vodenja, to so (Muchvs, 2011):
 vodenje na podlagi postavljenih ciljev,
 vodenje na podlagi pooblastil,
 vodenje po načelu izjem in
 vodenje na podlagi spodbude.
Vodenje na podlagi postavljenih ciljev
Za to vodenje je značilno, da vodja na sodelavce prenese tiste naloge, za katere ve, da
jih bodo slednji izvedli tako dobro ali še boljše kot on, torej bodo dosegli določene cilje.
Ukrepanje prepušča zaposlenim, saj vodja ne kontrolira ukrepov, ampak samo kako in v
kakšnem obsegu so dosegli cilje. Najpomembnejši nalogi vodenja na podlagi
zastavljenih ciljev sta uskladitev ciljev podjetja s sodelavci in nadziranje uresničevanja
zastavljenih ciljev. Vodje tisti čas, ki bi ga drugače namenili preverjanju nalog,
produktivnosti in kakovosti zaposlenih, porabijo za svoje delo. Primer vodenja na
podlagi postavljanja ciljev: V naslednjem mesecu je potrebno zmanjšati reklamacije za
30 % (Muchvs, 2011).
Težave, ki lahko nastanejo, pri vodenju na podlagi postavljanja ciljev so, da (Schneider
2005, str. 11):
 vodje niso opredelili ciljev skupaj z zaposlenimi, ampak so jih določili sami;
 vodja ciljev ni natančno določil;
 je bila opredelitev ciljev podana na podlagi napačnih ocen;
 lahko pride do nastanka nepredvidljivih sprememb;
 vodstvo odloča o tistih področjih, o katerih bi morali odločati zaposleni
(vmešavajo se v njihovo področje dela).
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Vodenje na podlagi pooblastil
Ta oblika vodenja temelji na prenosu pooblastil od zgoraj navzdol. Zaradi tega je tudi
odgovornost porazdeljena na podlagi pooblastil na nižje ravni. Vodje sicer obdržijo
izvajanje vodstvenih nalog in odločanja, na podrejene pa prenesejo vso izpeljavo
strokovnih nalog. Sodelavci imajo svoje kompetence natančno določene (Muchvs,
2011).
Četudi je na prvi pogled videti, da je vodenje demokratično, temu ni tako. Tak način
vodenja ne spodbuja sodelovanja, ampak je na prikrit način avtoritativen. Zaposleni naj
bi sicer imeli nekatera pooblastila iz svojega delovnega področja, ampak jih vodstvo
nenehno nadzira s pomočjo kontrolnih planov (Schneider 2005, str. 12).
Vodenje po načelu izjem
Poudarek je na izjemah. V tem načinu vodenja vodja zadrži odločanje samo o
najpomembnejših odločitvah, vse ostale naloge in odločitve povezane z zaposlenimi
prenese na sodelavce. Pri tem načelu obstajajo dopustne tolerance med postavljenimi
cilji in dejanskimi rezultati. Normalne odklone rešujejo sodelavci sami, izjemne pa
sporočijo vodstvu, katero odloči o njih (Muchvs, 2011).
Nevarnost vodenja po načelu izjem je, da nadrejeni ne izve dovolj zgodaj za resne
motnje v podjetju in tako za napake in težave ne morejo izvedeti pravočasno (Schneider
2005, str. 12).
Vodenje na podlagi spodbude
Pri tej obliki vodenja želimo cilje podjetja, kar se da, uskladiti z zaposlenimi, saj morajo
slednji cilje podjetja sprejeti za svoje lastne cilje in temu prilagoditi tudi svoje ravnanje
(Schneider 2005, str. 12).
Značilnosti tega vodenja so (prav tam, str. 12):
 sodelovanje zaposlenih pri določanju ciljev podjetja,
 porazdelitev odgovornosti med vsemi zaposlenimi,
 upoštevanje idej in želja sodelavcev in
 ustvarjanje dobrih medčloveških odnosov na delovnem mestu.
Načine vodenja je potrebno prilagoditi »osebnosti« podjetja in dejavnosti, s katero se
podjetje ukvarja. Različni načini vodenja različno vplivajo na zaposlene. Vse stvari pa
niso odvisne samo od načel vodenja, ampak tudi od sposobnosti vodje in njegovih
lastnosti.

2.4 Voditeljske sposobnosti in lastnosti dobrega vodje
Voditeljske sposobnosti so nekaterim dane, drugi se jih morajo naučiti. Veliko je
odvisno tudi od okolja, v katerem živimo – kako nas to okolje podpira v vodstvenih
nalogah, nam zaupa reševanje težav ali nas pohvali ob uspešno rešeni težavi. Menimo,
da so ti dejavniki izrednega pomena in so sestavni del vodje in njegovih voditeljskih
sposobnosti.
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Tudi Hočevar in soavtorji (2003, str. 132) pravijo, da vodjo določajo:
1. kdo vodja JE (vrednote, osebnostne poteze, motivi, inteligenca, značaj ...);
2. kaj vodja VE (sposobnosti, znanja, veščine ...) in
3. kaj vodja POČNE (navade, stil, obnašanje ...).
Hkrati pa moramo biti pozorni tudi na okolje, za katerega avtorji pravijo, da prav tako
vpliva in določa vodjo. Tega lahko razdelimo na štiri sklope – širše družbeno okolje,
okolje delovanja podjetja, notranje okolje in značilnosti dela/nalog.
Kovač, Mayer in Jesenko (2004, str. 53) vodje razvrščajo po naslednjih lastnostih, kot
so prikazane na sliki 2. Avtorji pravijo, da so tipične lastnosti uspešnega vodje
naslednje:
 osebnost v ožjem pomenu – pomembne so karakterne lastnosti, med njimi je
najpomembnejši karakter, saj imamo zaradi njega moč in vpliv na druge;
 inteligentnost – zmožnost hitrega prilagajanja spremembam;
 odprtost – dovzetnost za okolico. Pomembna je komunikativnost, družabnost,
vzpostavljanje medsebojnih odnosov, sodelovanje, navezovanje stikov ...;
 čustvena stabilnost – ne dolgotrajno skrajno čustvovanje;
 zanesljivost – kakovostno in pravočasno izvedene obljube;
 izraznost – način oddajanja sporočil;
 ustvarjalnost – sposobnost opuščanja ustaljenih tirov;
 empatija – sposobnosti vživljanja v podrejenega oz. ostale in njihove občutke
(se ne da naučiti, je prirojeno);
 etična načela – občutek za dobro/slabo, pravično/nepravično. Človeka
usmerjajo na njegovi poti.

Slika 2: Psihološke razsežnosti osebnosti

motivacija

ustvarjalnost

izraznost
inteligentnost

čut za lepo

OSEBNOST
‒ karakter,
značaj

čustvovanje
čut za dobro

intuicija

»Vir«: (Kovač, Mayer, Jesenko 2004, str. 54)
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Račnik (2010a, str. 12‒51) piše, da mora imeti vodja naslednje lastnosti:
 pogum,
 samoobvladovanje,
 občutek za pravičnost,
 suverenost pri odločanju,
 sposobnost načrtovanja,
 optimizem,
 simpatijo in razumevanje,
 pripravljenost na sprejemanje polne odgovornosti,
 pripravljenost za sodelovanje in
 pripravljenost narediti korak več kot drugi.
V podjetju morajo pomembne položaje zasedati ljudje, ki so odgovorni in imajo občutek
za etiko. Poglavitna lastnost uspešnih in dobrih vodij je učenje (Račnik 2010, str. 51).
Vodja mora voditi strateško upravljanje; razviti mora vizijo in strategijo podjetja, biti
mora osredotočen na načrt in vse to usmerjeno izvajati. Pomembno je, da vodja pripravi
tudi rezervni načrt, saj se okolje, v katerem podjetje deluje, nenehno spreminja (Allio
2013).

2.5 Naloge vodij
Naloga vodij je, da zna usklajevati interese in cilje zaposlenih z organizacijo, v kateri
delajo (Tavčar 2011, str. 230).
Dimovski s soavtorji (2005, str. 71) ima podobno mnenje o nalogah vodij kot Tavčar
(2011, str. 230). Pravi, da je naloga vodij, da zadrži najboljše izmed zaposlenih tudi
tako, da jim ponudi boljše delovno mesto, višjo plačo, dobre pogoje dela, napredovanje
... Po Dimovskem in soavtorjih (prav tam, str. 71) mora vodja zato, da so zaposleni
zadovoljni, zagotavljati občutek pomembnosti z osebnim stikom, pravičnim
nagrajevanjem, zagotavljanjem enakih možnosti za razvoj vseh, ustvarjanjem dobre
delovne klime in tudi z organizacijo družabnih srečanj ter toplo malico. S tem ohranja
medsebojno zaupanje med sodelavci, uvaja in razvija nove zaposlene.
Naloga vodje je, da (Račnik 2010b):
 načrtuje (postavlja in dosega cilje. Vodji morajo biti cilji organizacije jasni, saj
lahko le na takšen način vodi skupino zaposlenih. Razumeti mora način
realizacije ciljev. Vedno pa vodja za uspešno načrtovanje potrebuje strokovno
znanje s področja, katerega vodi);
 nadzira (mora nadzirati doseganje zastavljenih ciljev in spremljati izvajanje
procesov, za katere je zadolžen. Vodja za nadziranje potrebuje strokovna
znanje s področja, katerega vodi);
 organizira (vodja mora znati opredeliti pot, po kateri bo organizacija dosegla
cilje ob istočasni racionalni uporabi virov in sredstev);
 koordinira (pri koordinaciji je pomembno, da se uskladijo aktivnosti več ljudi
oz. organizacijskih enot, da bi bili zastavljeni cilji doseženi v okviru določenih
rokov in predvidenih standardov);
 motivira (znati motivirati zaposlene in pripraviti k opravljanju včasih tudi ne
najbolj prijetnega dela, je pomembna naloga vodij) in
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delegira naloge (dodeljevanje nalog in odgovornosti odgovornim zaposlenim.
Zaposlenim je s tem naložena odgovornost, da je naloga dobro izpeljana. Pri
delegiranju je pomembno, da je odgovornost sorazmerna s pristojnostjo in
obratno).

Naloga vsakega vodje je, da natančno pozna delovanje podjetja, njegovo politiko in
vizijo. Samo na takšen način je možno dobro, ciljno načrtovano vodenje, ki bo imelo za
rezultat zadovoljne zaposlene, vodje in konec koncev tudi managerje.

2.6 Politika podjetja
Politika podjetja je celota osnovnih načel, katere ima podjetje zapisane v vodilih. S
politiko podjetja urejamo obnašanje in vedenje znotraj njega, hkrati se pove vizija
podjetja, norme, vrednote in ideale, za katere se podjetje zavzema (DuH2002, str. 12).
Upravljavci podjetja so tisti, ki morajo vedeti odgovor na vprašanje, zakaj in v čigavo
korist delati. S politiko podjetja ključni udeleženci utemeljijo obstajanje podjetja ter
namen in korist slednjega (Belak 2010, str. 79).
Preskar (2005, str. 32) navaja, da politika podjetja v vsebini povezuje več različnih
manjših politik v podsistemih podjetja. Po njegovem mnenju jih delimo po:
 trajnosti na:
o statutarno politiko podjetja (opredeljena ob ustanovi podjetja oz.
organizacije in ustvarja osnovne pogoje za obstoj in poslovanje
organizacije),
o razvojno politiko (narekuje dolgoročnejši razvoj podjetja, izboljšuje
pogoje delovanja in uokvirja način odločanja),
o tekočo politiko (odvisna od razmer v podjetju in postavlja temelje za
kratek rok);
 funkcijah na:
o politiko trženja,
o proizvodnjo,
o kadrovsko,
o raziskovalno razvojno,
o finančno ...
Vsaka politika podjetja vsebuje poslanstvo, cilje in smotre podjetja (Belak 2010, str.
79).
2.6.1 Poslanstvo podjetja
Po Belaku (2002, str. 76) je poslanstvo podjetja mnogo več kot poklic in dejavnost.
Njegovo mnenje je, da podjetje s svojim poslanstvom definirajo vlogo v svojem okolju
in hkrati opredeljuje tudi osnovne značilnosti ravnanja z okoljem. V poslanstvu se po
njegovem mnenju kažejo vrednote in smotri podjetja. Poslanstvo podjetja izhaja iz
zaupanja vseh vpletenih v delovanje podjetja, da bo podjetje delovalo dobro in da bo
izpolnjevalo njihove interese in želje.
Poslanstvo podjetja mora temeljiti na vrednotah, tako do glavnih udeležencev in skupin,
kot tudi do vseh ostalih. Poslanstvo podjetja naj bi imelo v svoji vsebini zapisane
razloge, namene in želje za obstoj nekega podjetja oz. organizacije. Če povzamemo,
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lahko rečemo, da je poslanstvo podjetja skupek želja, ambicij in čustev (Hočevar s sod.
2003, str. 70).
Poslanstvo podjetja nam pove, zakaj neka organizacija obstaja. Hkrati nam mora že v
samem začetku, ko ga beremo, povedati, s čim se v podjetju ukvarjajo. Avtor pravi, da
na podlagi tega lahko razumemo, da poslanstvo podjetja ne kaže samo na menjalni
odnos organizacije s tržnimi partnerji, ampak na vse odnose, ki želijo, imajo moč in
interes vplivati na delovanje podjetja (Biloslavo 2010, str. 64).
2.6.2 Postavljanje ciljev
Uspešnost in učinkovitost organizacije je odvisna od sposobnosti, pravočasnosti in
realnosti postavljenih ciljev njegovih vodij.
Vsak posameznik ima cilje, tako je tudi pri organizaciji. Tudi vodje nekih organizacij si
morajo postaviti cilje. Možina s soavtorji (2002, str. 13) pravi, da cilje lahko opredelimo
kot prihodnja stanja posameznikov, skupin ali organizacij.
Včasih je veljalo, da je organizacija kot taka zaprt sistem, ki si mora znotraj sebe
oblikovati cilje in nato dejavnost, s katero bodo te cilje dosegli. Sedaj je drugače. Vemo,
da organizacijo razumemo kot del nekega odprtega sistema in da medtem, ko izvaja
svojo dejavnost, zavzeto išče tudi cilje za izpolnitev. Sklepamo lahko, da odločanje v
organizaciji ni le dejavnost usmerjena k cilju, ampak je tudi proces iskanja ciljev
(Možina et al. 2002, str. 13).
Po Černetiču (2007, str. 80) morajo biti dobri cilji:
 merljivi (zagotovijo zadovoljstvo nad videnim dosežkom),
 dosegljivi (v smiselno določenem časovnem obdobju, kar pomeni večjo
motivacijo zaposlenih pri delu, ker zaposleni sledijo dosegljivo zastavljenim
ciljem),
 spodbudni (ljudje sledimo ciljem, kateri obetajo izpolnitev naših interesov),
 skladni (podrejeni cilji, skladni z nadrejenimi in obratno, saj je to edini način,
da dosežemo želene rezultate).
Postavljanje ciljev je tako za posameznika kot za podjetje zelo pomembno. Le na takšen
način vemo, kako in kam gremo. Če vemo, kakšen cilj imamo, se lažje bojujemo s
preprekami, ki nas doletijo na poti. Ko pa postavljamo cilje, je pomembno, da si
postavimo tudi smotre organizacije. Slednje predstavljamo v naslednjem poglavju.
2.6.3 Smotri organizacije
Omeniti moramo tudi smotre organizacije. Ti so najbolj temeljni in trajni cilji
organizacije in predstavljajo realizacijo vizije. Skladni so po eni strani z vizijo in po
drugi strani sami med seboj. Pomembno je, da so merljivi, dosegljivi, spodbudni in
skladni. Usmerjenost mora biti razvojna in inovativna. Smotri kot taki morajo biti
usmerjeni tudi v tržne razmere – te vodijo k uspešnosti in odpirajo nove priložnosti
razvoja v okolju, v katerem organizacija živi. Poudariti moramo, da je okolje tisto, ki
definira smotre in cilje podjetja. Ko določamo smotre, moramo določiti tudi merila
uspešnosti, s katerimi bomo merili doseganje le-teh (Černetič 2007, povzeto po Tavčar
1999, str. 42).
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Smotre lahko dosegamo s pomočjo strategij za doseganje smotrov in ciljev. Te izbiramo
glede na pogoje organizacije, kamor sodijo (Černetič 2007, str. 80).
 okolje organizacije,
 vrsta organizacije,
 dejavnost organizacije,
 osnovna urejenost organizacije,
 osnovni koncept razvoja organizacije,
 razpoložljivi viri organizacije (človeški in materialni).
V podpoglavjih 2.5.1 in 2.5.2 smo opisali dva elementa politike podjetja. Vsi elementi
politike podjetja so med seboj zelo povezani. K tem elementom štejemo še vizijo,
poslanstvo in interese podjetja. V nadaljevanju se bomo osredotočili na oblike strategij v
podjetju.
2.6.4 Oblike strategij
Volavšek (2004, str. 4) opredeljuje strategijo kot rast oz. povečanje vrednosti podjetja ali
posla. Strategije najprej razdelili na dve obliki rasti – notranjo in zunanjo obliko rasti.
Vodja se pogosto odloča med različnimi oblikami strategij. Tako se mora pogosto v
različnih fazah življenjskega cikla podjetja o strategiji odločiti tako na podlagi zunanjih
kot notranjih dejavnikov.
K zunanjim oblikam rasti uvrščamo (prav tam, str. 5):
 rast s pomočjo nakupa in prodaje licence,
 rast s pomočjo nakupa in prodaje franšize,
 rast s pomočjo joint venture poslov,
 mreženje in podpogodbeništvo kot strategijo rasti,
 spojitve, pripojitve in prevzeme kot strategijo rasti.
Notranji obliki rasti pa sta samo (prav tam, str. 5):
 generična rast podjetja,
 diverzificirana rast podjetja.
Notranje oblike strategij so zanimive predvsem, kadar: so pričakovani visoki dobički v
novem poslovnem področju in so ostala podjetja, ki že poslujejo na tem področju
počasna, neučinkovita ...; je podjetje sposobno samo dobro konkurirat na novem
področju; je novo poslovno področje mlado in ima velik potencial za dolgoročno rast
(prav tam, str. 7).
Čater s sodelavci (2011, str. 62) pojasnjuje še nekatere druge notranje oblike strategije
rasti, ki so definirane po Ansoffovi matriki rasti. Te strategije so: strategija obdelave
trga, strategija razvoja trga, strategija proizvoda in strategija diverzifikacije. Hkrati pa
poudarja, da je vsaka od naštetih strategij razred zase in zato v podjetju vsaka od njih
potrebuje drugačne spremembe za njeno uresničevanje.
Čater s sodelavci (2011, str. 67‒68) opredeljuje tudi strategije zunanje rasti podjetja.
Pravi, da jih delimo na dve vrsti rasti – z vidika smeri podjetja in z vidika načina
doseganja rasti podjetja.
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Če pogledamo globlje, govorimo znotraj vidika smeri podjetja o naslednjih vrstah
strategij zunanje rasti podjetja (prav tam, str. 67‒68):
 strategija vodoravne integracije,
 strategija navpične integracije,
 strategija omejene diverzifikacije,
 strategija neomejene diverzifikacije.
Prav tako Čater s sodelavci (prav tam, str. 67‒68) še podrobneje deli strategije zunanje
rasti podjetja z vidika načina doseganja rasti na: strategijo priključitve, strategijo
združitve in strategijo dolgoročnega sodelovanja. Slednja se deli na: strategijo
dolgoročnega sodelovanja s kapitalskim povezovanjem in strategijo dolgoročnega
poslovanja na pogodbeni osnovi. Strategija dolgoročnega sodelovanja s kapitalskim
povezovanjem se deli še naprej in sicer na: strategijo skupnih vlaganj in na strategijo
tveganih vlaganj. Prav tako lahko razčlenimo tudi strategijo dolgoročnega sodelovanja
na pogodbeni osnovi na strategijo razvijanja mrežnih povezav (grozdi, konzorciji in
strateške zveze), strategijo razvijanja franšiznih odnosov, strategijo dolgoročnega
proizvodnega sodelovanja, strategijo licenčnega sodelovanja in strategijo skupnega
sodelovanja na drugih področjih.
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3 OSEBNOST
3.1 Pojem in definicija osebnosti
Beseda osebnost izhaja iz grške besede »persona«, kar pomeni maska. V psihologiji
razumejo osebnost kot celostni vzorec relativno trajnih značilnosti, s pomočjo katerih se
posamezniki med seboj razlikujemo (Inštitut za razvoj človeških virov 2015).
Osebnost je celota telesnih, intelektualnih, čustvenih ter socialnih značilnosti
posameznika (Zupančič 2004, str. 249).
Musek (2014, str. 72) osebnost opredeljuje kot celostni sistem naših duševnih,
vedenjskih in telesnih značilnosti, ki so lahko odvisne od različnih dejavnikov ali
okoliščin. Te značilnosti nas delajo različne, poznamo jih pod pojmom medosebne
razlike. Če želimo povedati poenostavljeno, lahko rečemo, da ima vsaka osebnost enote,
katerim pravimo osebnostne lastnosti. Te pa so lahko zelo specifične in kompleksne.
Avtor (prav tam, str. 72) tudi pravi, da so za osebnost značilne konsistentnost
(ohranjanje identitete, »osebnostnega« pečata ...), individualnost (različnost, posebnost
osebnosti vsake osebe, enkratnost), kompleksnost (razmeroma veliko število lastnosti)
in organiziranost (celovito, organizirano delovanje).
Osebnost je posameznikov izviren in sorazmerno trajen način razmišljanja, čustvovanja
in vedenja. Pomemben sestavni del tega pa so tudi posameznikove telesne značilnosti.
Vsi se med seboj razlikujemo, nihče ni nikomur enak. Vsi ljudje na zemeljski obli smo
unikati. Razlike med nami so odvisne od naše osebnosti in naših osebnostnih lastnosti
(Areh 2007, str. 31). Areh (prav tam, str. 31) se sprašuje, kako naj opredelimo osebnost,
ker nas ta razlikuje med seboj in konec koncev je zaradi nje tudi svet tako raznolik.
Zaradi osebnosti, ki je kompleksna že sama po sebi, najverjetneje še kar nekaj časa
zanjo ne bomo imeli enotne definicije.
Glavni sestavini osebnosti sta relativna trajnost in individualnost. Osebnost je tisto, kar
nas kot posameznike določa, saj bi se v neki dani situaciji vsak posameznik drugače
odzval. Osebnostne značilnosti se pojavljajo dosledno ne glede na okoliščine, v katerih
se znajdemo (Inštitut za razvoj človeških virov 2015).
Osebnosti najpogosteje ločimo po petih glavnih značilnostih (Rozman 2000, str. 65):
 ekstrovertiranost/introvertiranost
 optimizmu/pesimizmu,
 timskih ljudeh/ne timskih ljudeh,
 organizatorjih in
 ljudeh, ki so nagnjeni k tveganju.
Ekstrovertiranost je lastnost ljudi, ki so zelo odprti, radi v družbi, se zanimajo za druge
in so prijateljsko razpoloženi. Njim nasprotni tip so introvertirani ljudje. Ti so bolj zaprti
vase, ne kažejo čustev in so manj družabni (prav tam, str. 65).
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Optimisti vidijo vsako stvar veliko lepšo kot v resnici izgleda. Vse dogajanje, ki se
odvija okoli njih, vidijo v pozitivni luči, iščejo pozitivne strani dogajanja, slednje tako
tudi razumejo in si razlagajo. Pesimisti pa »iščejo« samo slabe stvari. Optimisti širijo
dobro razpoloženje, so malce bolj površni in manj realni (prav tam, str. 65).
Nekateri ljudje dobro sodelujejo z drugimi, se radi družijo in so posledično tudi timski
delavci. Njim nasprotni ljudje pa so nezaupljivi in tudi ne sodelujejo radi. Njim so bolj
pisana na kožo tista dela, kjer je potrebna strogost (npr. inšpektorji, kontrolorji, revizorji
...) (prav tam, str. 65).
Z organiziranjem lastnega dela, doslednostjo, skrbnostjo in vztrajnostjo izrazimo dobro
samozavedanje (prav tam, str. 65).
Ljudje, ki so odprti za sodelovanje, se zanimajo za veliko stvari. Radi imajo novosti in
so slednje tudi pripravljeni sprejeti. Odprti so za tveganja (prav tam, str. 65).
Na podlagi sodobnih raziskav lahko trdimo, tako pravi Musek (2014), da je več kot
polovica informacij o značilnostih temperamenta zajeta v petih velikih dimenzijah
osebnosti oz. »velikih pet«. Z angleškim izrazom jih poimenujemo tudi kot »big five«
ali »B5«. Govorimo o naslednjih dimenzijah osebnosti: ekstrovertiranosti oz.
energičnosti, prijetnosti, vestnosti, nevroticizmu oz. čustveni stabilnosti in odprtosti. V
tabeli 3 za lažjo predstavo ob dimenzijah dodajamo tudi komponente omenjenih petih
dimenzij.
Tabela 3: »Velikih pet« in njihove komponente
Dimenzije
ekstrovertiranost
prijetnost
vestnost
nevroticizem
odprtost

Komponente
toplina, druženje, samozavest, pozitivne emocije, iskanje
zaupanje, prilagojenost, blagost, skromnost, odkritost
kompetentnost, red, samodisciplina, odločnost, čut, storilnost,
dolžnost
sovražnost, tesnobnost, samokritičnost, impulzivnost, depresija,
ranljivost
čut za estetiko, ideje, akcije, vrednote, domišljija, globoko
doživljanje
»Vir«: (Musek 2014)

Od osebnosti človeka je odvisno, kakšen nadrejeni ali pa tudi sodelavec bo. Za lažje
razumevanje smo v nadaljevanju najprej pojasnili, kaj osebnost sploh je in kako jo
opredeljujejo avtorji. Vemo pa, da je vsak posameznik unikat, saj je njegova osebnost
zgrajena iz več osebnostnih struktur.
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3.2 Področja osebnostne strukture
Osebnostnih lastnosti je zelo veliko. Zato je pametno, da jih razvrstimo v nekaj glavnih
skupin in si tako olajšamo pregled nad njimi. Delimo jih v štiri velika področja
osebnosti (Musek 1982):
 temperament,
 značaj,
 sposobnost in
 telesna zgradba oz. konstrukcija.
Omenjena področja v nadaljevanju podrobneje opisujemo.
3.2.1 Temperament
Beseda »temperament« izhaja iz latinske besede »temperamentum«. Temperament je
mešanica značilnosti čustvovanja in načina vedenja, zato večkrat pogojuje čustvene
odzive posameznika, vpliva stil komunikacije, na delovne zmožnosti in medsebojne
odnose. Temperament, ki ga takoj opazimo, je viden skozi obnašanje, jakost govora,
mimiko in tudi skozi aurično komunikacijo oz. subtilno energijo, katero oddaja vsak
posameznik (Lipičnik in Možina 1993, povzeto po Leben 2014, str. 4).
Temperamentne poteze so velikokrat podedovane. Lastnosti temperamenta so v večjem
delu prirojene, medtem ko so značajske in motivacijske lastnosti posameznika v večji
meri pridobljene. Temperament se izoblikuje, se spreminja in prilagaja na podlagi
okolja, v katerem živimo (Musek 1982, str. 391).
Littauer (1998, str. 11) pravi, da se čisto vsak človek rodi s svojimi posebnostmi
temperamenta in da je zelo koristno, če vemo, kateri tip temperamenta prevladuje v
posameznikovi osebnosti. Temperamenta ne moremo spreminjati kar tako. Kot smo že
omenili, ga nekaj prinesemo že s seboj na svet – ga podedujemo, del našega
temperamenta pa se oblikuje na podlagi okolja, v katerem živimo, zato je dobro, da
poznamo sami sebe in izkoristimo svoje močne točke ter tako »premagamo« šibke.
Osebnost je temperamentu nadrejena, saj zraven značilne samoregulacije in slogov
vedenja obsega tudi spoznavne strukture, ki so pojem o sebi, in strategije prilagajanja na
okolje (Zupančič in Kavčič 2007, povzeto po Leben 2014, str. 4).
Osebnosti ljudi so »sestavljene« iz štirih osnovnih temperamentov in v vsaki osebi eden
od njih prevladuje. Posledično ga zato tudi zaznavamo in občutimo bolj močno kot
ostale tri (Littauer 1998, str. 11‒97).
Saudino in Wang (2012) pravita, da na temperament vplivata genetika in okolje, v
katerem posameznik živi že od zgodnjega otroštva, genetski vplivi pa lahko kažejo
posledice tudi kasneje v razvoju.
Štirje različni temperamenti posameznikov in prevladujoča značilnost temperamenta so
(Littauer 1998, str. 61):
 sangvinik – priljubljenost;
 kolerik – moč;
 flegmatik – mirnost;
 melanholik – popolnost.
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Sangvinik je rad v središču pozornosti, se rad zabava in je »popularen«. Obožuje
razgibano delo in delo z ljudmi, saj s tem zapolnjuje svojo potrebo po druženju. Ne
mara urnikov in rokov, ampak obožuje fleksibilen delovni čas. Delo vodje je primerno
za človeka, ki ima značaj sangvinika. Slabosti sangvinika so, da nikoli ne zna reči
»NE«, četudi ima še tako veliko dela. Sangvinik običajno veliko govori, hitro se začne
dolgočasiti, v določenih situacijah pa je premalo strpen in hitro vzkipi (Littauer 1998,
str. 65).
Koleriki so ekstravertirani tako kot sangviniki. So dobri vodje in managerji, saj s tem
zapolnjujejo svojo potrebo po nadziranju. Radi imajo kontrolo nad različnimi
situacijami. Koleriki imajo močne organizacijske sposobnosti, dobro pa se znajdejo v
stresnih situacijah. Slabosti kolerikov so nenehna potreba po delu, ne zmožnost
umirjenosti in včasih moteča živahnost. Velika slabost močnega kolerika je zmožnost
manipulacije z drugimi (Littauer 1998, str. 75).
Flegmatiki so ljudje, ki jih na delovnem mestu najkasneje opazimo. S svojo mirnostjo,
uravnovešenostjo, zunanjostjo in prav tako s takšnim obnašanjem ne vzbujajo
pozornosti. Zelo dobri so kot administratorji in mediatorji. Slabost flegmatikov je:
premajhna motiviranost, zato ga morajo vedno ostali motivirati k delu in prevelika
mirnost. Velikokrat kaže premalo navdušenja, zaradi česar sklepamo, da so ravnodušni
in brezskrbni. Flegmatiki se po navadi ne zapletajo v konflikte, ampak se slednjim
izogibajo (Littauer 1998, str. 85).
Melanholiki si želijo popolnost; vse stvari naj bodo popolne. Ker vse napore usmerja k
popolnosti, je zaradi tega večkrat razočaran, to pa mu vzame tudi veliko časa in
energije. Zadane projekte zaključi pred rokom, saj je dober organizator. Ima prirojeno
sposobnost analize samega sebe, drugih in svojega dela. Slaba stran melanholikov je
pretiravanje v perfekcionizmu in premalo spontanosti. Je slab timski igralec. Za
melanholike ni primerno delo pod pritiskom (Littauer 1998, str. 94).
Temperament je nemalokrat slika osebnosti človeka. Od človeka do človeka so različne
tudi sposobnosti, značaj in telesna zgradba. Vsemu temu bomo posvetili naslednja
podpoglavja.
3.2.2 Sposobnosti
Od naših sposobnosti je odvisno, kakšni bodo naši dosežki pri reševanju različnih
problemov, miselnih in življenjskih. K področju sposobnosti lahko priključimo tudi
področje različnih talentov, kot tudi spretnosti in veščin. Na sposobnosti kar močno
vplivajo geni, slednje pa v veliki meri podedujemo (Musek 1982).
Človeške sposobnosti delimo na umske, zaznavne in motorične. Med umskimi je vsem
najbolj znana inteligentnost. Definicij inteligentnosti je več. Našteli jih bomo samo
nekaj izmed njih. Inteligenca je (Musek 1997):
 sposobnost mišljenja, miselnega razumevanja, presojanja in uvidevanja
odnosov;
 sposobnost hitrega prilagajanja novo nastalim situacijam, iznajdljivost in
uspešnost prilagajanja;
 sposobnost učenja;
 učinkovitost v medsebojnih odnosih;
 sposobnost znati uporabiti svoje znanje za reševanje nalog in problemov.
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Ustvarjalnost je miselni proces. Rezultat vseh miselnih procesov pa so originalni in
ustrezni dosežki. Vsak človek je ustvarjalen: eni bolj, drugi manj. Pri ustvarjalnosti je
pomembnih več faktorjev: izvirnost, ustreznost dosežka za okoliščine in uporabnost.
Ustvarjalnost je v močni povezavi s predhodnim znanjem, izkušnjami, okoljem in
osebnostjo človeka (Zobec 2014, str. 4–5).
3.2.3 Značaj in telesna zgradba
Značaj
Značaj ni enako kot temperament. Temperament so oblike vedenja, medtem ko značaj
označuje vsebino in značilne vidike našega ravnanja in doživljanja (redoljubnost,
sproščenost itn.) (Musek 1999, str. 138).
Pri značaju govorimo o vsebini osebnostnega delovanja, povezanega s posameznikovo
voljo in motivacijo. Značajske poteze, ki se pojavljajo, so predvsem poštenost,
skromnost, vestnost, odkritost, redoljubnost in hrabrost. Na oblikovanje značaja kot
takega imata velik vpliv okolje in vzgoja (Musek 1982, str. 397).
Ob vrednotenju značaja posameznika je dobro, da razumemo, da je slednji lahko samo
posledica delovanja predhodnih in trenutnih situacijskih dejavnikov. Velikokrat lahko
pride do tega, da ima človek slab dan ali pa je »vstal na levo nogo«. Nikakor to potem
ne pomeni, da bo prihodnjič reagiral enako. Na napakah se učimo in neprimerno
vedenje lahko tudi popravimo (Kompare in drugi 2001, str. 235).
Telesna zgradba
Kadar je govora o telesni zgradbi, pomislimo vsi najprej na zunaj opazne razlike; torej
razlike v teži in višini telesne zgradbe. Vendar to ni vse. K tem razlikam spadajo tudi
notranje razlike, katere pa običajnemu človeku niso vidne. Tu govorimo o različni moči
in dolžini kosti, o razvitosti mišic itn. Že Hipokrat je razlikoval dva tipa telesne zgradbe,
razlikoval je »habitus apoplecticus« in »habitus phthisicus«. Kasneje je bil k tema
dvema tipoma dodan še tretji tip, ki naj bi imel značilnost v razvitosti mišic (Musek
1982, str. 433).
Telesna zgradba je tako del osebnostne strukture vsakega človeka, katera je na zunaj
najbolj opazna. To, kar na posamezniku najprej vidimo, naredi na nas določen vtis. Na
podlagi prvega vtisa velikokrat ocenimo posameznika. Vendar se lahko tako velikokrat
opečemo.
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3.3 Razvoj osebnosti
Po Kurtu Lewinu je razvoj osebnosti pogojen s postopnim večanjem razlik v
življenjskem prostoru in na drugi strani s povečanjem zelo pomembne integriranosti in
organiziranosti. Odrasli skozi čas odraščanja pričnejo razvijati nova področja, ki jih v
življenju zanimajo, hkrati pa lahko na podlagi starosti, tudi spoznajo več področij kot
npr. otrok. V času spreminjanja skozi življenjska obdobja, se spreminjajo tudi odnosi do
prej omenjenih področij. Meje se premikajo. Tista področja, ki so bila včasih bolj
prepustna, postajajo manj in obratno. Odrasli ljudje so bolj organizirani, se lažje
kontrolirajo in organizirajo kot otroci, vendar so morali iti skozi fazo odraščanja in
posledično razvoja osebnosti. Posameznikova osebnost se spreminja glede na to, v
kateri starostni skupini se nahajamo in kakšne so značilne poteze za to skupino (Musek
1999, str. 250).
Temeljni dejavniki razvoja človekove osebnosti so (Jereb, 2012):
 sposobnost učenja
Pomemben dejavnik razvoja je zdrav organizem posameznika. Posledično pomeni, da je
skladno delovanje človeškega organizma tudi prvi pogoj in materialna osnova za razvoj
osebnosti (ibid).
 okolje
Okolje je vse, kar človeka obdaja in do česar vzpostavlja odnos. Zunanji dejavniki
razvoja osebnosti so vplivi okolja, h katerim spadajo: naravne okoliščine, razvitost
proizvajalnih sredstev, socialno-kulturna razvitost ... Izkušnje preteklih let in
opazovanja razvoja osebnosti kažejo, da so dejavniki okolja, kateremu je podvržena
neka oseba, zelo pomembno vplivali na razvoj njegove osebnosti (ibid).
 dejavnost in aktivnost
Dejavnost posameznika običajno predstavlja celoto njegovega zavestnega odzivanja na
okolje z namenom, da bi s tem zadovoljil svoje potrebe, obvladal okolje in to okolje
spreminjal. Posameznik se brez lastnih dejavnosti in spoznanj ne more razvijati in
razviti v celovito osebo (ibid).
 vzgoja in izobraževanje
Brez šolanja človek ne bi mogel spoznati in uresničiti možnosti svojega razvoja. S
pomočjo tega človek razvija stvaren in kritičen odnos do okolja in spoznava zakonitosti
razvoja družbe. Vzgojno-izobraževalna dejavnost se z leti spreminja in razvija, tako kot
se spreminja in razvija družba, v kateri živimo. Vzgojno-izobraževalna dejavnost je
odsev družbene stvarnosti (ibid).
 dednost in prirojenost
Z dednostjo običajno opredeljujemo prenašanje genov s prednikov na potomce. Kaže se
v anatomsko fiziološki zgradbi celotnega organizma ali pa posameznih organov.
Prirojenost, ki jo vidimo v posebnostih celega organizma ali pa posameznih organov,
lahko ovira ali pa pospešuje posameznikove razvojne možnosti (ibid).
Osebnost vsakega človeka se razvija že vse od rojstva. Če je naša osebnost nagnjena k
zadovoljstvu, bomo lažje krmarili skozi vzpone in padce v življenju. Zadovoljstvo je
dejavnik, ki ima velik vpliv na počutje in delovanje posameznika.
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3.4 Vpliv osebnosti na zadovoljstvo
Templer (2012) pravi, da so nekatere študije o vplivu osebnosti na zadovoljstvo, ki so
bile opravljene v več organizacijah, poudarjale predvsem situacijske dejavnike, ti pa so
bili v veliki meri povezani s funkcijo delovnega mesta in posledično tudi z
zadovoljstvom zaposlenih.
Ponovna serija študij, katere so izvedli po nekaj letih, kljub vsemu kaže na povezavo
med delovnim zadovoljstvom in osebnostnimi dejavniki posameznika (Templer 2012,
povzeto po Avolio si Brass, 2004).
Iliescu s soavtorji (2007) izpostavlja, da strokovna literatura transformacijskim vodjem
dodeljuje visoko raven dominantnosti, usmerjenosti k strukturiranemu okolju,
družabnosti in odprtosti za izkušnje. Poleg tega pravijo, da se v timih transformacijskih
vodij pričakuje večje delovno zadovoljstvo.
Kot smo že omenili, se posameznikova osebnost in delovne vrednote z izkušnjami in
leti spreminjajo. Hkrati pa je pomembno poudariti, da je to vsekakor dolgotrajen proces.
Omenili smo tudi, da se lastnosti zaposlenega izoblikujejo v mlajših letih, v nekem
odstotku pa so v nas položene z dednim materialom, katerega pridobimo ob rojstvu kot
nova oseba (Rozman 2001, str. 64). Avtor tudi poudarja, da se mora nadrejeni zavedati,
da osebnost človeka ni dobra ali slaba, ampak so le razlike med ljudmi.

3.5 Vpliv osebnosti na motivacijo
O motivaciji bomo v naslednjem poglavju povedali kar nekaj. Zato smo se tu
osredotočili predvsem na osebnost človeka kot takega; kaj ga vzpodbuja in kaj motivira.
Čeprav sta bili osebnost in motivacija skupaj obravnavani že v številnih raziskavah,
nam povezava med tema dvema pojmoma še vedno ni popolnoma jasna (Parks &
Russell 2009).
Kos (2007) piše, da je motivacija povezana s posameznikovo samopodobo in s tem,
koliko vsak zase misli, da si zasluži. Po Kosovem mnenju, je velikost cilja in velikost
motivacije odvisna od samopodobe posameznika, prav tako meni, da je motivacija
povezana s socialnim okoljem, v katerem posameznik živi.
Metdtem ko De Feyter s sodelavci (2012) v novejši raziskavi pravi, da ima dokaze,
kateri potrjujejo neposredno povezavo med osebnostjo in motivacijo.
Delo v neki organizaciji oz. podjetju lahko primerjamo tudi z delom na fakulteti.
Smiselno se zato zdi uporabiti dejstva, ki sta jih navedla Clark & Schroth (2010) v svoji
raziskavi. Analizirala sta motivacijo podiplomskih študentov in njihovo osebnost.
Ugotovila sta, da so različne dimenzije motivacije (npr. dober dosežek, stimulacije ...)
bile pokazatelj osebnosti.
Philips, Abraham in Bond (2003) so proučevali povezave med osebnostjo oz. »velikih
pet« (»big five«) in akademsko motivacijo oz. motivacijo za učenje. Odkrili so
pozitivno povezavo med motivacijo in neuroticizmom. Prav tako so identificirali
pozitivno povezavo med ekstravertiranostjo in vestnostjo. Slednja, pravijo, je neločljivo
povezana z motivacijo.
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Odnos med osebnostjo in akademsko motivacijo je na podlagi opravljene raziskave
pokazal, da imajo študenti različne prioritete in pričakovanja. Z zavedanjem, da slednji
potrebujejo različne spodbude pri pridobivanju znanja, bodo tudi profesorji, inštruktorji
in konec koncev tudi sami študenti oblikovali takšne strategije za učenje, ki bodo
prilagojene različnim osebnostim in potrebam (Clark & SchrotH2010). Avtorja
izpostavljata obstoj velike verjetnosti, da se osebnost razvije pred učno motivacijo in se
tekom odraščanja tudi spreminja.
Kot smo že omenili, lahko to povezavo med osebnostjo in akademsko motivacijo
primerjamo tudi s čisto navadno motivacijo npr. v neki organizaciji. Tudi tam so
zaposleni različni ljudje, ki imajo v življenju različne prioritete in pričakovanja. Če se
vodje in managerji tega zavedajo, pripravijo za zaposlene različne načine motiviranja in
jih tako vzpodbudijo k opravljanju nalog. Tudi zaposleni v podjetju spreminjajo svojo
osebnost, še posebno, če se zaposlijo kmalu po zaključku srednje šole in svojo mladost
preživljajo ob služenju kruha. Kakšne načine motiviranja ter kako, na kakšen način in če
bo vse, kar smo omenili, izpeljano, pa je odvisno od osebnosti vodje in njegovega
načina vodenja.

3.6 Osebnost vodje in način vodenja
Bono in Judge (2004) v svoji raziskavi trdita, da je po nujnem mnenju osebnost vodje le
malo povezana z načinom oz. stilom vodenja. Dopuščata možnost, da je ta ugotovitev
posledica prakse raziskovalcev, saj so se lahko v raziskavah vodje samo-ocenjevali.
Medtem ko Detert in Burris (2007) ugotavljata, da se v zadnjih letih močneje ocenjuje
koncept osebnosti v povezavi s stili in načini vodenja. Pravita, da zaposleni v podjetju
ob misli, naj opišejo lastnosti vodje, avtomatsko pomislijo na osebnostne kazalnike in
obnašanje vodje.
Močna osebnost vodje je potrebna na vseh nivojih v organizaciji. Za organizacijo je
poglavitnega pomena, da prepozna inovativne voditelje, ki so nagnjeni k realizaciji
postavljenih ciljev in strategij. Značilnost dobrih voditeljev je prenašanje svojih osebnih
vrednot na organizacijsko raven (Peršič 2013, str. 38).
Skozi poglavje smo spoznali, da je osebnost vsakega posameznika pomembna. Ali
govorimo o nekem zaposlenem za delovnim pultom ali pa govorimo o managerju v
visoko tehnološkem podjetju. Osebnost se kaže v vseh najmanjših delih življenja
vsakega človeka. Na podlagi osebnosti se razvije vse, tudi motivacija, katero
obravnavamo v naslednjem poglavju.
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4 MOTIVACIJA
Kaj povzroči, da zaposleni opravljajo svoje delo zavzeto, dosledno in produktivno? Zelo
pomemben dejavnik je motivacija. Zaposlene motivira plača, dobri delovni pogoji,
stimulacija itd. V nadaljevanju bomo razjasnili pojem motivacija, na kratko orisali nekaj
motivacijskih teorij in ugotovili, kaj je motivacija zaposlenih. Dotaknili se bomo
motivacijskih modelov, motivacijskih dejavnikov in načina vodenja, ki vzpodbuja
motiviranost zaposlenih za še boljše delo.

4.1 Opredelitev pojma
Gällstedtova (2003) pravi, da je motivacija izraz, ki ga vsi – tako praktiki kot tudi
raziskovalci, pogosto uporabljajo. S tem pojasnjuje intenzivno usmerjenost in vztrajnost
posameznikov do dela. Pravi, da motivacijo lahko obravnavamo kot osebno notranje
stanje.
Taghipour in Dejban (2013) opredeljujeta motivacijo kot zunanjo prisilo zaposlenih.
Motivacija ljudi na poseben način prisili hoditi pot, ki vodi do nagrad. Motiviranje
zaposlenih je ena od mnogih strategij managerjev za pospešitev učinkovitega
opravljanja nalog med zaposlenimi v organizaciji.
»Motiviranje sodelavcev je ciljno usmerjen proces, v katerem managerji prek sprožanja
različnih – zaposlenim in situaciji prilagojenih spodbud izzovejo željeno delovanje in
vedenje posameznikov v podjetju« (Rozman in Kovač 2012, str. 411).
Motivacijo lahko opredelimo tudi kot značilnost posameznika, ki si prizadeva za skupno
dobro. Tudi pri usposabljanjih je motivacija zelo dobra, saj v veliki meri vpliva na
pripravljenost oz. dovzetnost zaposlenega, da se udeleži izobraževanja, usmeri energijo
v izobraževanje, od tam odnese čimveč in vse to uporabi na delovnem mestu (Akhavan
& Abu 2009).
Motivacijo zanimivo opredeljujeta Sansone in Harackiewicz (2000 v Seiler s sodelavci
2012), kjer pravita, da je motivacija kot voznik, ki aktivira in usmerja vedenje
posameznika. Pravita, da je bil pojem motivacije že od samega začetka uporabljen z
namenom razložiti različne vrste ravnanja npr. zadovoljitev osnovnih bioloških potreb,
ki so povezane s preživetjem in razmnoževanjem (lakota, žeja itd.).
Tudi Elliot in Fryer (2008) imata podobno mnenje o motivaciji kot ostali avtorji. Trdita,
da je motivacija zelo močna sila, ki ima nadzor nad našim obnašanjem in zavzema vse
kotičke našega življenja. Poudarjata, da je akademska motivacija ključnega pomena na
različnih področjih; od izobraževanja, poslovanja, človeških virov, športa in drugih.
Tako organizacije kot tudi ljudje imamo nekaj skupnega: to so potrebe, katere želimo
zadovoljiti. Vedno znova se vsa vprašanja vrtijo okoli vodenja in odnosa med ljudmi v
organizaciji. Vodje se sprašujejo, na kakšen način naj uskladijo individualne potrebe in
želje zaposlenih s potrebami organizacije (Černetič 2007, str. 221). Postavljanje
vprašanj kako doseči, da bodo zaposleni svoje znanje in zmožnosti izkoristili kar
najbolje in hkrati, da bodo delovali usklajeno z ostalimi, je vedno znova vodjem in
managerjem največje vprašanje (Rozman, Kovač 2012, str. 410).
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Motivacija kot taka je zelo povezana s človekovimi aktivnostmi, torej tudi z delom
(Černetič 2007, povzeto po Černetič 2001, str. 9). Za vsako aktivnostjo, katero človek
naredi, je v ozadju potreba, katero skušamo s svojo aktivnostjo zadostiti na različne
načine. Hkrati pa je z zgornjo trditvijo povezano še eno: cilji, ki so neposreden povod za
delovno aktivnost, morajo biti v povezavi s človekovimi specifičnimi potrebami. Če na
kratko povzamemo, to pomeni, da živeti v nekem soglasju z delovno vlogo, katera ti je
dodeljena in biti za to nagrajen, je nekaj najboljšega (Možina, Bernik, Svetic 2004, str.
182).
Nagrada je ponavadi odsev našega dela, zmožnosti in primerjave z dosežki drugih. Kot
sredstva motiviranja pa se uporabljajo zunanje ali notranje spodbude oz. po Herzbergovi
teoriji motiviranja motivatorji in higieniki.
Zadovoljevanje omenjenih potreb nam posredno ali neposredno zagotavljajo materialno
zadovoljitev potreb oz. zaposleni v organizacijah in drugod delajo zato, da bi dobili čim
več ustreznih sredstev za zadovoljitev različnih potreb (Možina, Bernik, Svetic 2004,
str. 182).
Motivacija je zaporedje nekih dražljajev na človeka, kar prikazujemo na sliki 3. Ljudje
dobimo iz okolja različne dražljaje, ki v posamezniku vzbudijo neko potrebo. V
primeru, da je dražljaj dovolj močan, bo ta ista oseba pričela z izvajanjem aktivnost, za
zadovoljitev te potrebe oz. osvojitev cilja. Ob zadovoljitvi potrebe, pride do novih
dražljajev, ki zahtevajo novo aktivnost za potešitev potreb.
Slika 3: Motivacijski krog

DRAŽLJAJ

AKTIVNOST

POTREBA

CILJI

NOVA
POTREBA

»Vir«: (Černetič 2004, str. 222)

Motivacija je neizčrpna tema in snov za raziskavo. Zato je veliko literature, s katero si
lahko pomagamo pri razumevanju le-te. Zgodaj so se začele razvijati tudi motivacijske
teorije. Slednje opisujemo v naslednjem poglavju.
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4.2 Motivacijske teorije
Poznamo več motivacijskih teorij. Teorije skušajo na različne načine razložiti človekov
odnos do dela in odgovoriti na vprašanje, zakaj človek dela in od katerih dejavnikov je
odvisna intenziteta njegove dejavnosti oz. dela.
Motivacijske teorije delimo na dve veliki podskupini (Tosi, Mero, Rizzo 2000, str. 128):
 vsebinske motivacijske teorije
o motivacijska teorija po Maslowu,
o Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija,
o McClellandova motivacijska teorija,
o Adlerferjeva ERG teorija;

o
o
o
o

procesne motivacijske teorije
teorija pričakovanja,
teorija cilja,
teorija enakosti,
teorija okrepitve.

Vsebinske motivacijske teorije se osredotočajo na to, katere potrebe ljudi je potrebno
zadovoljiti in s katerimi lastnostmi delovnega okolja je to mogoče doseči. Medtem ko se
procesne teorije osredotočajo na združevanje različnih spremenljivk, ki naj bi ljudi
motivirale in ugotavljajo, kako to združevanje vpliva na vloženo delo zaposlenih (Hayes
2010, str. 299‒306).
V nadaljevanju bomo predstavili samo vsebinske motivacijske teorije, saj so pri izdelavi
naše naloge slednje pomembnejše.
4.2.1 Vsebinske motivacijske teorije
4.2.1.1 Motivacijska teorija po Maslowu
Abraham Maslow je eden prvih utemeljiteljev motivacije. Potreb ni samo razvrstil v
skupine, ampak jim je določil tudi hierarhijo (Daft 2010, str. 507).
Tako je Maslow potrebe razdelil v pet skupin. Prva skupina so fiziološke potrebe.
Zadovoljitev teh potrebuje vsak človek, saj mu omogočajo preživetje (potreba po hrani,
vodi, obleki, bivališču, spolnosti ...). V drugo skupino so vključene potrebe po varnosti.
Če želi človek normalno delovati, mora biti telesno in duševno varen. Sem prištevamo
pravico do dela, lastnine in drugo. Tretja skupina potreb so družabne potrebe (socialne),
saj je človek družabno bitje in kot tako potrebuje občutek pripadnosti, prijateljstva,
sočustvovanja ... V četrto skupino spadajo potrebe po spoštovanju (ugledu). Nekaj
tipičnih potreb: potreba po samostojnosti, samospoštovanju, dosežkih, pozornosti iz
strani drugih itn. Kot zadnja, najvišja skupina potreb pa so potrebe po
samouresničevanju, v smislu razvoja svojih sposobnosti, talentov in ustvarjalnosti
(kariera, razvoj, osebnost ...) (Rozman in Kovač 2012, str. 414).
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Po Maslowu naj bi med skupinami potreb vladala hierarhija. Človek tako najprej
zadovolji potrebe prve skupine. Ko zadovolji osnovne potrebe, začne zadovoljevati
potrebe v višji skupini. Pomembna ugotovitev Maslova je, da motivirajo samo
nezadovoljene potrebe. Bolj kot so neke potrebe zadovoljene, manjšo imamo željo da
jih zadovoljimo (Rozman in Kovač 2012, str. 414). Za lažjo predstavo smo skupine
potreb ponazorili na sliki 4.
Slika 4: Hierarhija potreb po Maslowu

potreba
po
samouresničevanju
potrebe po spoštovanju oz.
ugledu
socialne oz. družbene potrebe
potrebe po varnosti
fiziološke potrebe
»Vir«: (Treven 1998, str. 113)

Maslow je dal osnovo za razmišljanje o teoriji motivacije. Rečemo lahko, da večina
ostalih teorij izhaja iz njegove. V nadaljevanju smo na kratko razčlenili še Herzbergovo
dvofaktorsko teorijo motivacije, McClellandovo in Adlerferjevo ERG motivacijsko
teorijo.
4.2.1.2 Herzbergova teorija motivacije
Herzberg se je s svojimi sodelavci proučevanja motivacijskih dejavnikov lotil z druge
perspektive, saj je izhajal iz ciljev delovanja človeka (Daft 2010, str. 510). Ugotovil je,
da obstajata dve različni kategoriji dejavnikov, kateri imata vpliv na posameznikovo
zadovoljstvo delom. Eno skupino je poimenoval motivatorji in drugo higieniki (Černetič
2007, str. 226). Direktni motivatorji spodbujajo ljudi k delu, medtem ko higieniki kot
posredni motivatorji vplivajo na delovno zadovoljstvo (Jakopec 2007, str. 41). K
higienikom sodijo dejavniki okolja, ki v primeru, da niso prisotni, povzročajo
nezadovoljstvo. Tako kot taki niso tisti, ki bi spodbujali k aktivnosti ampak ustvarjajo
motivacijske pogoje. So zunanji dejavniki in nimajo motivacijskega učinka na
zaposlene. Takšni dejavniki so denar, položaj, varnost zaposlitve, medsebojni odnosi,
delovne razmere idr. (Černetič 2007, str. 226).
K motivatorjem pa prištevamo dejavnike, ki imajo izvor neposredno v delu in
povzročajo zadovoljstvo v primeru zadovoljitve in ne povzročajo nezadovoljstva v
primeru, da niso zadovoljeni. Ti dejavniki direktno spodbujajo ljudi k delu, kar pomeni,
da so njihov motivator. Med te dejavnike štejemo priznanje za rezultate, uspeh pri delu,
zanimivost dela, delovne dosežke, strokovna usposabljanja, odgovornost ... (ibid).
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Herzberg je trdil, da lahko na primer povišanje plače nekoga zadovolji za dva meseca,
ko to obdobje preteče, pričakuje ponovno povišanje (ibid). Za vse pa ne velja enako.
Nekomu, ki ima nizko plača, predstavlja plača veliko motivacijo. Vendar je na koncu
teorija kot taka prav tako prišla do zaključka, da nas dosežen cilj ne motivira več
(Rozman, Kovač 2012, str. 416).
Dvofaktorska teorija je torej dokazala, da ni dejavnika, ki bi bil samo motivator oz.
higienik. Za lažjo predstavo v tekst vključujemo sliko 5.
Slika 5: Grafični prikaz Herzbergove dvofaktorske teorije

»Vir«: (Management And Accounting Web, 2003)

V primeru nezadovoljstva v svojem delovnem okolju bo manager njegove težave
odpravil tako, da bo izboljšal higienike in obratno. V primeru, da bo manager želel
povečati učinkovitost zaposlenih, bo uporabil drugo vrsto orodij, torej motivatorje
(Jakopec 2007, str. 43).
4.2.1.3 McClellandova motivacijska teorija dosežkov
McClelland poudarja, da vsak posameznik pridobi željo po zadovoljitvi potrebe v času
svojega življenja. Ljudi tako motivirajo tri potrebe (Hiit et al. 2009, str. 302):




potreba po dosežkih (angl. need for achievement),
potreba po tesnem sodelovanju (ang. need for affilitation),
potreba po moči (ang. need for power).

Ljudje imamo v sebi različne kombinacije teh potreb. Pogosto prevladuje posamezna
potreba. Tisti, ki spadajo v prvo skupino, želijo biti učinkoviti in doseči več kot drugi.
Postavljajo si visoke cilje, za katere velja, da jih zaradi svoje vztrajnosti ponavadi
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uresničijo. Ravnanje s postavljanjem ciljev je pri takih ljudeh zelo lahko vpeljati.
Ljudem, kateri spadajo v drugo skupino, veliko pomeni prijateljstvo in sodelovanje,
tistim v tretji skupini pa je pomembna moč in vpliv na dogajanje in na podrejene. Tako
obstaja velika verjetnost, da bodo ljudje, ki stremijo k dosežkom, dobri vodje oddelkov;
potreba po moči in visokih dosežkih ponavadi vodi k najvišjim managerskim mestom.
Ljudje iz druge skupine pa bodo najverjetneje uspešni v trženju ali v čem podobnem
(Rozman 2012, str. 416–417).
4.2.1.4 Adleferjeva ERG motivacijska teorija
Motivacijska teorija po Adelferju ali ERG teorija je podobna Maslowi teoriji. Njuna
edina razlika je v tem, da ima ERG teorija tri stopenjsko lestvico potreb. Vključuje
potrebe po obstoju (Exisitence), socialne potrebe (Relatedness) in potrebe po rasti
(Growth) (Černetič 2007, str. 232).
 Potrebe po obstoju (izpolnjevanje osnovnih potreb, tako eksistenčnih kot tudi
materialnih. Skupina potreb, ki jih je Maslov obravnaval v skupini fizioloških
potreb in potreb po varnosti).
 Socialne potrebe (potrebe, ki se nahajajo v ljudeh z željo po vzpostavitvi in
ohranjanju medsebojnih odnosov. Te potrebe spadajo v isto skupino kot
Maslowove socialne potrebe).
 Potrebe po rasti (vsak človek ima v sebi željo po osebnem razvoju. Po
Maslowu v to skupino spadajo potrebe po samospoštovanju in
samouresničevanju).
Jan (2002, str. 116) navaja, da ta hierarhija ni absolutna. Nekatere ljudi lahko istočasno
motivirajo potrebe na več različnih ravneh. Posameznik, ki svojih potreb ni zmožen
zadovoljiti na višjem nivoju, lahko pride do frustracije in se vrne na zadovoljevanje
tistih potreb iz nižjega nivoja.
Vsaka od obravnavanih vsebinskih motivacijskih teorij obravnava motivacijo s svojega
zornega kota oz. svojega vidika. Nobena od njih pa sama nikakor ne bi mogla biti
osnova mangerjem pri njihovem motiviranju zaposlenih.
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4.3 Motivacija zaposlenih
Motivacija zaposlenih je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva tudi na uspešnost podjetja
kot takega. Kaj je motivacija zaposlenih, s čim jo dosežemo in kako jo ohranjamo,
bomo predstavili v tem poglavju.
Možina s soavtorji (2004, str. 190) pravi, da je eden pomembnejših dejavnikov
sposobnost kadra – zaposlenih, kateri z razpoložljivimi viri naredijo več kot povprečna
podjetja. S sodelavci je tesno povezano delo, saj se preko te povezave prikažejo rezultati
podjetja.
Značilnosti dela, ki zaposlene motivirajo in ženejo k nadpovprečnim rezultatom, so
(Možina et al. 2004, str. 190):
 delo z izzivi,
 možnost prispevanja k organizacijskim ciljem,
 možnost razvoja lastnih sposobnosti in uporaba teh v korist organizacije,
 možnost vplivanja na odločitve, ki se dotikajo dela,
 nagrada (plača) za dobro opravljeno delo,
 možnost svobodne rasti in ustvarjanja kariere.
V nadaljevanju nas je zanimala razlika med zaposlenimi, ki so usmerjeni k ciljem, in
zaposlenimi, ki so usmerjeni k izvrševanju nalog. Za lažjo predstavo apliciramo tabelo
4.
Tabela 4: Primerjava zaposlenih usmerjenih k ciljem in zaposlenih usmerjenih k
opravljanju nalog

Zaposleni usmerjeni k ciljem,
dosežkom

Zaposleni usmerjeni k opravljanju
nalog

a) Želijo povratne informacije in ocene o
delu in dosežkih.
b) Denar razumejo kot standard, merilo
svojih dosežkov.
c) Željni so osebne odgovornosti v zvezi z
zastavljenimi cilji.
d) Radi imajo priložnost za inovacije.
e) Postavljajo si realne in dosegljive
delovne cilje.
f) Ob rešenem problemu čutijo
zadovoljstvo.
g) Začenjajo naloge in so usmerjeni v
podjetnosti.

a) Niso željni povratnih informacij, niti
ocen o delu in dosežkih.
b) Denar razumejo kot glavni vir
stimulacije za opravljeno delo.
c) Izogibajo se odgovornosti, tudi če bi ta
pomenila priložnost za uspeh.
d) Rajši imajo rutinsko delo.
e) Postavljajo si ali zelo nizke ali zelo
visoke delovne cilje.
f) Večje zadovoljstvo imajo ob reševanju
problema, kot ob sami rešitvi
g) Raje čakajo in si žele natančnih navodil
za delovne aktivnosti.

»Vir«: (Možina et al. 2004, str. 190)

Zaposleni, ki so usmerjeni k ciljem in dosežkom, želijo po opravljenih nalogah povratne
informacije in ocene o njihovem delu. Denar, ki ga z delom zaslužijo, razumejo kot
merilo dosežkov. Postavljajo si delovne cilje, ki jih zmorejo doseči, zato želijo biti tudi
osebno odgovorni v zvezi z zastavljenimi cilji. V veliko zadovoljstvo jim je rešitev
nastalega problema. Dovzetni so za podjetnost, inovacije in vedno pripravljeni na
»akcijo«. Medtem ko so zaposleni usmerjeni k opravljanju nalog bolj pasivni. Povratne
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informacije o opravljenih nalogah jih ne zanimajo. Denar pojmujejo kot plačilo za
opravljeno delo. Odgovornosti, četudi bi z njo prišla možnost za uspeh, se izogibajo,
prisegajo na rutinsko delo. Njihovi delovni cilji so ali zelo nizki ali zelo visoki.
Zadovoljni so, medtem ko se trudijo rešiti nek problem in ne potem, ko je problem
rešen. Veseli so natančnih navodilih za delo.
4.3.1 Motivacijski dejavniki
Motivacijski dejavniki so sredstva, s katerimi vzpodbujamo ljudi k opravljanju nalog na
učinkovit način. Ta sredstva so različne nagrade, priznanja in druge oblike vzpodbud, ki
na človeka kot takega delujejo pozitivno in motivirajoče, hkrati tudi osebno
izpopolnjujoče. Poznamo tudi načine negativnega vzpodbujanja. Ti negativni dejavniki,
katerih se vodje in managerji mnogokrat niti ne zavedajo, so grožnje, kazni in podobno.
Zaposlene tak način motiviranja odvrača od zastavljenih ciljev in aktivnosti (Možina
2007, povzeto po Plut 1995, str. 67).
Motivacijski dejavniki so lahko primarni in sekundarni, podedovani ali pridobljeni,
univerzalni, regionalni in individualni. Tisti dejavniki, ki so povezani z delom in
vrednotenjem dela, so (Černetič 2007, povzeto po Lipičnik 1997, str. 31):











primerno delovno okolje,
razporeditev delovnega časa,
možnost strokovnega usposabljanja,
možnost napredovanja,
zanimivo delo,
urejeni medsebojni odnosi s sodelavci,
zagotovljena in zanesljiva zaposlitev,
osebni dohodek,
soodločanje pri delu in gospodarjenju,
priznanje za uspešnost pri delu.

Černetič (2007, str. 237) pravi, da se motivacijski dejavniki med seboj razlikujejo po
pomembnosti glede na okolje, prostor in čas, v katerem se izvajajo. Prav tako se
dejavniki med seboj povezujejo oz. dopolnjujejo.
Nekateri motivacijski dejavniki so stalni oz. lahko rečemo univerzalni, spet drugi se
razlikujejo glede na posameznika. K tako imenovanim univerzalnim, ki pomembno
vplivajo na motivacijo posameznika, štejemo: individualne razlike, lastnosti dela in
organizacijsko prakso. Če pogledamo te tri dejavnike z vidika uspešnosti, nam je jasno,
da je med njimi pomembna interakcija (Mihalič 2006, str. 37). Omenjeni dejavniki v
medsebojnem prepletanju zelo vplivajo na posameznika in njegovo motivacijo. Glavo
interakcije naj bi oblikovale (Mihalič 2006, str. 38):
 kvalitete posameznika (ki so ga pripeljale na delovno mesto),
 zaposlenčeva aktivnost (njegovo delovanje na delovnem mestu) in
 organizacijski sistem (pogoj za učinkovitost na delovnem mestu).
Motivacija je glavni motor vsakega zaposlenega v kateremkoli podjetju. Vodja in
manager se morata prilagoditi motivacijskim dejavnikom glede na zaposlene v podjetju,
kjer delujeta. Motivacijski dejavniki so sestavni del različnih motivacijskih modelov,
slednje pa bomo opisali v nadaljevanju.
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4.3.2 Motivacijski modeli
Motivacijske teorije, omenjene v predhodnem poglavju, imajo zagotovo uporabno
vrednost. V večini vse poskušajo razložiti potrebe zaposlenih in lastnosti dela, ki
vplivajo na vedenje posameznika. Ker so raziskovalci imeli željo po podrobnejši
razlagi, so to kompleksno sliko vedenja zaposlenih sestavili v model (Možina 1994, str.
504). Možina (1994, str. 504) navaja tudi, da moramo biti pozorni na občutke, čustva in
podobne lastnosti, ki vplivajo na posameznika in tako tudi na njegovo doživljanje dela.
Slednje pa ima osrednji vpliv na željo po ponavljanju aktivnosti. Seveda pa lahko
uporabimo tudi mehanizme motivacijskih teorij za to, da iz posameznika izzovemo
željo po nadaljevanju neke aktivnosti.
»Motivacijski model predstavlja tisto zavestno konstrukcijo, ki je sestavljena iz
različnih elementov, ki spodbujajo ravnanje, da bi pri ljudeh lahko izzvali reakcije, ki jih
želimo« (Možina 1994, str. 504).
Ob sestavljanju motivacijskega modela moramo biti posebno pozorni na določene
lastnosti, ki jih mora upoštevati vsak motivacijski model. Te so pričakovanje,
pravičnost, enakost idr. (Lipičnik 1998, str. 171). Zaradi njihove pomembnosti jih
podrobneje osvetljujemo.
Pričakovanja
Motivacijski model, ki temelji na pričakovanjih, ima temelje v Vroomovi motivacijski
teoriji, ki razlaga motivacijske procese in motivacijo kot izbiro vedenja, ki je po mnenju
posameznika zanj najboljša. Posameznik zato svoje vedenje spreminja zato, ker želi
doseči določen cilj. Vsaka motivacija v posamezniku vzbuja neka pričakovanja. V
primeru izpolnitve pričakovanj so ljudje zadovoljni. Posledica zadovoljstva je večja
učinkovitost pri delu (Lipičnik 1998, str. 172).
Če svoje motive izpolnimo, nas ti navdajajo z zadovoljstvom. Hkrati pa je pomembno,
da izpostavimo, da znanstveniki poudarjajo povezavo med zadovoljstvom, večjo
učinkovitostjo in doseganjem boljših rezultatov.
Enakost
»Osnovni princip ravnanja s človeškimi viri je enakost« (Možina 1994, str. 505).
Zaposleni pričakujejo, da bodo od organizacije dobili prav toliko, kolikor ji dajejo. V
primeru porušenja ravnotežja med dajanjem in prejemanjem so zaposleni pripravljeni
ravnotežje ponovno vzpostaviti. Občutek enakosti oz. neenakosti je izredno pomemben,
saj je od njega odvisno, kako se ljudje odzivajo. V primeru občutka neenakosti skušajo
zaposleni le-tega zmanjšati na različne načine, kot so (Sherman in Bohlander v Možina
1994, str. 505):
 oviranje delovnega procesa,
 zahtevanje pravičnejšega plačila,
 predčasno prekinjanje z delom,
 povečevanje odsotnosti z dela,
 zmanjšanje intenzitete dela,
 prepričevanje drugih sodelavcev k manjšemu prizadevanju ...
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Občutek neenakosti ima velik vpliv na produktivnost, zato ga želijo vodilni po
čimprejšnji »normalni« produktivnosti čim hitreje zmanjšati in povrniti na začetno
raven. To lahko storijo na več načinov (Sherman in Bohlander 1992 v Lipičnik, str.
174):
 poudarjajo enakost nagrad med zaposlenimi;
 pozorno poslušanje zaposlenih, da bi jih razumeli;
 posamezno odgovarjanje zaposlenim;
 natančno opisovanje dobitkov, glede na različne ravni uspešnosti;
 organizacija sestankov z namenom spoznavanja zaposlenih.
Pravičnost
Pravičnost in nepravičnost sta izraza, ki jih zaposleni uporabljajo za označevanje svojih
občutkov o prejemkih. Če vsi zaposleni za svoje vložke v organizacijo dobijo enako,
bodo to občutili, da jih v organizaciji vse obravnavajo enako. V nasprotnem primeru, da
bi vsi dobili za enako delo različne prejemke, so občutki nepravičnosti zelo veliki in jih
bodo poizkušali zmanjšati na različne načine (Lipičnik 1998, str. 175):
 skušajo povečevati svoj vložek in tako opravičili večje nagrade – ko občutijo,
da so bolje nagrajeni kot drugi;
 z izbiro druge osebe za primerjavo;
 poskušajo doseči nadomestilo prek legalnih ali drugih poti (predčasno
zapuščanje dela, kraja organizacijske lastnine);
 si prizadevajo zapustiti delodajalca;
 zmanjšujejo svoj delovni vložek in s tem zmanjšajo notranje občutke
nepravičnosti.
Kot smo omenili, sta pomemben segment motivacije ocenjevanje in nagrajevanje
zaposlenih. Kako oblikujemo sistem ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih bomo
spoznali v naslednjem poglavju.
4.3.3 Oblikovanje sistema ocenjevanja in nagrajevanja zaposlenih
Glavni razlog za ocenjevanje dela je, da želi management z merjenjem omenjenega
doseči cilje organizacije, katere lahko izrazi tako z ekonomskimi kot tudi drugimi
kategorijami. Jasno je, da je dosežek organizacije rezultat vseh zaposlenih. Ocenjevanje
dela oz. dosežkov pri delu ima poglaviten namen v zagotavljanju povratnih informacij o
tem, kako se delo izvaja in o rezultatih dela. S tem podatkom skuša management
vplivati na obnašanje zaposlenega in njegove dosežke v prihodnosti. Z ocenjevanjem
delovnih dosežkov skušamo zaposlene vzpodbuditi oz. motivirati k boljšim delovnih
dosežkom (Možina et al. 2002, str. 261).
Uspešnost zaposlenega pri delu ocenjujemo s planiranim, z dogovorjenim oz. s kako
drugače določenim primerjanjem. Glede na oceno pa se vodje odločijo za nadaljnje
ravnanje z zaposlenim. Ponavadi pri zaposlenem vodja ocenjuje rezultate dela, vedenje
in pa osebnostne lastnosti. Kadar ocenjuje rezultate dela, pri tem upošteva različne
»kazalnike«, npr. količino dela, povečanje prodaje, kakovost, količina odpadka ...
Vsekakor pa upošteva tudi vedenje (vedenje povezano z delom), pomoč sodelavcem,
predlogi za izboljšave ... Zaposlene najpogosteje ocenjuje neposredno nadrejeni
(Rozman 2012, str. 338).
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Poznamo več tehnik ocenjevanja zaposlenih. Naj naštejemo le nekatere (Rozman 2012,
povzeto po Robbins 2001, str. 490–491):
 pisni opis prednosti in slabosti ocenjevanega (ocenjevanje dela, zmožnosti,
predlogi za izboljšanje učinkovitosti);
 opis kritičnih dogodkov (tistih dogodkov, ki so prispevali k nizki oz. nižji
učinkovitosti);
 grafične ocenjevalne lestvice (kriteriji, s katerimi ocenjujemo, so npr.:
sodelovanje, iniciativnost, točnost ...);
 vedenjska ocenjevalna lestvica (ocenjujemo uspeh – kombinacija prejšnjih
dveh);
 primerjalno ocenjevanje (primerjava med zaposlenimi npr. v oddelku).
Ocenjevanje zaposlenih na delovnem mestu večina podjetij oz. organizacij izvaja enkrat
letno. Običajno se za to odločijo ob koncu leta, saj se na podlagi ugotovitev lahko
sprejemajo sklepi za prihajajoče leto. Rozman (2012, str. 339) pravi, da je smiselno
zmanjšati vpliv ocene na nagrajevanje zaposlenega glede na njegovo uspešnost.
Pomembno je ažurno spremljanje dela podrejenih, hitro odzivanje v kritičnih trenutkih
itn.
Vse, kar smo do sedaj povedali, je podlaga za nadaljnje postopke nagrajevanja. Tako so
lahko zaposleni, ki so pri svojem delu uspešnejši, bolj zagnani, opravljajo zahtevnejše
delo, tega na koncu tudi dobro opravijo, ustrezno nagrajeni. Nagrajevanje vsak zaposlen
razume drugače. Nekomu je nagrada napredovanje, drugim različne možnosti
usposabljanja, izobraževanja ... Vsak vodja ima že izoblikovano lastno osebnost, ki se
pri vsakem človeku oblikuje že vse od rojstva. Osebnost je podlaga za to, kakšen način
vodenja si bo posameznik »izbral«.

4.4 Vodenje kot motivacija
»Vodenje ljudi je ena od temeljnih nalog managerjev, ki morajo vplivati na zaposlene,
jih usmerjati in motivirati, da ustrezno opravljajo svoje naloge ter z delom in
poslovanjem dosegajo izide ter uresničujejo cilje podjetja« (Kralj 2003b, str. 443).
Kot smo že omenili v okviru 2. poglavja, je vodja tisti, ki spodbuja zaposlene k delu. Je
pa res, da je način vodenja in posledično tudi motivacija zaposlenih odvisna od
osebnosti vodje in njegovega značaja (Lipičnik in Možina 1993, str. 93).
Poznamo več načinov vodenja, med najbolj znanimi so (Lipičnik in Možina 1993, str.
93):
 vodenje z izjemami: vodje se ukvarjajo z izjemami, ostalo se delegira na
podrejene;
 vodenje s pravili: pravila določi vodja, delavec se na ravneh odloča sam;
 vodenje z motiviranjem: partnerski odnos in motivacija delavcev;
 vodenje s soudeležbo: odnos partnerstva med vodjo in delavcem;
 vodenje z delegirajem: delegiranje odgovornosti;
 vodenje s cilji: vodja delavce usmerja k ciljem, z doseženimi cilji se meri
uspešnost vodenja.
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Na motivacijo zaposlenih in posledično na njihovo produktivnost ima močan vpliv stil
vodenja. Za motiviranje sodelavcev sta najprimernejša stila vodenja: demokratični stil
in vodenje z delegiranjem (Štular 2015).
Likert (Štular 2015) je že v prejšnjem stoletju kot najboljši stil vodenja, ki spodbuja
motivacijo zaposlenih, prepoznal participativni stil vodenja. Vodstvo svojim zaposlenim
popolnoma zaupa in z njimi sodeluje tudi pri postavljanju ciljev, saj se ti potem za
dosego teh čutijo odgovorne. Komunikacija, sodelovanje in timsko delo so pomemben
dejavnik pri tem stilu vodenja.
Omenili smo že, da način vodenja vpliva na motivacijo zaposlenih. Od zaposlenega je
odvisno, v katerem življenjskem obdobju je, saj se glede na to spreminjajo in oblikujejo
tudi ambicije. Avtoritativni stil vodenja, ki je močno prepreden z visoko stopnjo
kontrole in ukazi, zmanjšuje željo posameznika po ambicijah. Visoko motivirani
posamezniki se tako avtoritativnemu vodenju izogibajo (Štular 2015).
Murn in Kovač (2011) sta na podlagi vseh raziskanih motivacijskih teorij ugotovili, da
je znanje o različnih načinih motivacije, ki ga ima in pridobiva vodja skozi svoje
delovno obdobje, bistvenega pomena.
Ker je motivacija stopnja pripravljenosti zaposlenega, da zadovolji neko potrebo, je
dobro, da ga vodja včasih še dodatno vzpodbudi, mu s tem da navdih in voljo za delo
naprej. Ob tem lahko vsak izmed zaposlenih doživi zadovoljitev potreb. Lahko bi tudi
rekli, da je motivacija psihološka spodbuda. Uporaba tistih spoznanj in tehnik, ki jih
ponujajo teorije, ki so po mnenju vodje primerne in uporabne glede na specifiko
podjetja, situacijo in posameznega zaposlenega. Prav tako je potrebno upoštevati, da
motivacija zaposlenega ni odvisna le od njega samega, ampak je v tesni korelaciji z
delovnim okoljem (delovnimi nalogami, neposrednim delovnim okoljem, širšo
organizacijsko kulturo in ostalim), na kar pa lahko vodja s svojim načinom vodenja
odločilno vpliva.
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5 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Če seštejemo osebnost vodje, dobro motiviranje in pravilno vodenje, kmalu ugotovimo,
da je v primeru dobrega delovanja vsega naštetega, posledica zadovoljstvo zaposlenih.
Slednje pa je ključnega pomena, saj vsak izmed zaposlenih v katerikoli organizaciji na
delovnem mestu v večini preživi tri četrtine dneva. Da bomo zadovoljstvo lažje
razumeli, ga bomo v nadaljevanju podrobneje razčlenili.

5.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih
Pojem zadovoljstvo pri delu ima kar nekaj definicij. Lahko ga razumemo/interpretiramo
kot človekove občutke ob določeni stvari.
Z zadovoljstvom zaposlenih v organizacijah se psihologija ukvarja že nekaj časa.
Posebno velika pozornost je zadovoljstvu namenjena v zadnjiH40-ih letih, saj se je
število objavljenih raziskav povzpelo na štiri do pet tisoč, kar potrjuje pomembnost
razumevanja fenomena zadovoljstva oz. nezadovoljstva pri delu (Šteharnik 2001, str.
146).
Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja skupek več posameznih elementov na delovnem
mestu. K omenjenim elementom štejemo zadovoljstvo z nalogami, z neposredno
nadrejenimi, z možnostjo izobraževanja, s fizičnimi pogoji dela, s sodelavci, z
opremljenostjo delovnega prostora, z možnostjo napredovanja, z načinom dela, z
nagrajevanji, s plačo, z delovnim časom itd. (Mihalič 2006, str. 266).
Hollenbeck in Wright (Treven 1998, str. 131–132) pravita, da zadovoljstvo pri delu
poraja v človeku prijetne občutke, ki jih posameznik zaznava kot izpolnitev njegovih
pričakovanj povezanih z delom. Omenjena predpostavka je sestavljena iz treh
pomembnih vidikov zadovoljstva pri delu. Ti so:
1. vrednost ‒ zadovoljstvo pri delu je funkcija vrednosti, ki jo določimo kot
zavesten ali podzavesten cilj posameznika;
2. pomembnost ‒ zaposleni različno razmišljajo o pomenu posameznih vrednosti,
to pa zelo vpliva na stopnjo zadovoljstva pri delu. Nekomu je zelo pomembna
visoka plača, medtem ko so drugemu pomembnejša službena potovanja;
3. zaznavanje ‒ ta sklop vključuje posameznikove trenutke zaznavanja razmer in
njegovega primerjanja s svojimi vrednostmi. Ker te posameznikove zaznave
ponavadi niso natančen odsev resničnosti, se dogaja, da vsak zaposlen drugače
zaznava isto stanje oz. dogajanje v podjetju.
Büssing (1998, str. 571–574) omenja naslednje oblike zadovoljstva:
 progresivno zadovoljstvo zaposlenih ‒ za to obliko zadovoljstva je značilno, da
zadovoljstvo zaposleni čutijo, višjo stopnjo slednjega lahko dobimo s
povečevanjem prizadevanja posameznika;
 stabilno zadovoljstvo zaposlenih ‒ kljub temu, da je zaposlen s svojim delom
zadovoljen, zanj ni motiviran v smislu doseganja višje stopnje zadovoljstva
zaradi premajhnega števila vzpodbud, zato se posveča drugim področjem v
življenju;
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ravnodušno zadovoljstvo ‒ pri tej obliki zadovoljstva je pri zaposlenem čutiti
občutek nejasnega nezadovoljstva, ki se kaže tudi v ne prizadevanju za
prilagoditev negativnim delovnim situacijam. Nezadovoljstvo je možno
zmanjšati s povrnitvijo zadovoljstva oz. vzpostavitvijo predhodnega stanja;
konstruktivno nezadovoljstvo ‒ kljub nezadovoljstvu zaposlenega, ta ob
nastalem problemu išče rešitve in teži k razrešitvi problema;
fiksirano nezadovoljstvo ‒ zaposlen je nezadovoljen, ne vidi nobene rešitve in ne
kaže nikakršne zainteresiranosti za pomoč in čimprejšnjo rešitev problema;
psevdo nezadovoljstvo ‒ zaposleni pri tej obliki v sebi čutijo nezadovoljstvo, pri
čemur se problem nezadovoljstva nanaša na njegovo delo, kar posledično
zmanjšuje njegovo prizadevanje za delo.

Zadovoljstvo zaposlenih je pomembno tudi zato, ker imata osebno prepričanje in odnos
pomembno vlogo pri vedenju zaposlenega. Odnos in prepričanje sta lahko vzrok za
posameznikovo odločitev o tem, da dela več ali nasprotno, da dela manj. Zadovoljstvo
pri delu vpliva tudi na splošno počutje osebe, saj zaposleni večji del dneva preživijo na
delovnem mestu. Posledično lahko nezadovoljstvo na delovnem mestu privede tudi do
nezadovoljstva na drugih področjih življenja zaposlenega (Redmond 2014).
Di Grazia (2014) je opozoril, da je zadovoljstvo zaposlenih odvisno tudi od občutkov, ki
jih dobi na svojem delovnem mestu. Pravi, da zadovoljstvo ljudi motivira in
posameznika vodi k doseganju višjih ciljev. Na tak način se vsak človek sam potrjuje in
ni statičen, ampak je v nenehnem spreminjanju.
Zadovoljstvo vsakega človeka je nujno, če želi čutiti notranji mir. Prav tako je zelo
pomembno tudi razumevanje zadovoljstva zaposlenih s strani organizacije, katera je
delodajalec. Zadovoljstvo morajo organizacije razumeti tudi zato, da lahko
zadovoljujejo potrebe svojih zaposlenih.

5.2 Zadovoljevanje potreb
Iz vsega, kar smo do sedaj povedali, lahko razberemo, da je zadovoljevanje potreb
zaposlenih ključnega pomena za dobro delovanje podjetja.
Ljudje s svojim delom zadovoljujejo potrebe. Zaposleni za svoje delo v podjetju dobijo
plačo, s katero lahko zadovoljujejo osnovne življenjske potrebe. Plača jim daje občutek
socialne varnosti in omogoča ustvarjanje družin. Prav tako si zaposleni s svojo plačo
lahko privoščijo obisk različnih kulturnih in športnih storitev, kar pripomore k
osebnemu razvoju. Medtem ko podjetje omogoča, da njihovi zaposleni uresničujejo
svoje nematerialne potrebe, kot so npr. potreba po varnosti in stalnosti zaposlitve,
izobraževanju, možnost soodločanja in napredovanja idr. (Svetlik v Možina et al. 2002,
str. 102).
Zavedanje zaposlenega, da ne dela samo zaradi preživetja ampak tudi zaradi psiholoških
potreb, je prav tako pomembno. Zaposleni na takšen način spozna, da ima možnost
izbire vedenja in izbire načina zadovoljevanja potreb. Posledica slednjega pa je tudi
svobodno odločanje o lastnem načinu vedenja v organizaciji in prevzemanje posledic za
svoje odločitve.
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Za drugačen pogled na sebe in podjetje je pomembno izobraževanje in utrjevanje novo
pridobljenih spoznanj in znanj. Posledica slednjega je zadovoljstvo, proces, ki zavzema
identifikacijo potreb delavca in spremembe njegovega vedenja (Tavčar 2003, povzeto
po Špitalar 2009, str. 5).
Kot smo omenili, je zadovoljstvo z delom zelo pomemben člen vsakega posameznika v
podjetju. Vsako delo, ki ga naložimo zaposlenim, mora biti oblikovano tako, da so
izpolnjene vse zakonske, tehnološke in socialne zahteve. Če temu ni tako, je posledica
nezadovoljstvo. V nadaljevanju se bomo tako dotaknili načinov oblikovanja dela, kar
ima v večini primerov za posledico dobre rezultate v poslovanju podjetja oz.
organizacije.

5.3 Oblikovanje dela
Oblikovanje dela je mišljeno predvsem v smislu oblikovanja delovnih mest, na katerih
opredeljujemo vsebino in metode dela, hkrati pa tudi razmer med delovnimi nalogami.
Pomembno je, da v podjetju oblikujemo delovno mesto na takšen način, da upoštevamo
tako tehnološke kot organizacijske zahteve, zraven pa se zavedamo tudi socialnih in
osebnih zahtev zaposlenih. Priporočljivo je, da delo prilagodimo zaposlenim, saj le na
tak način zagotovimo tudi dobro izvedbo začrtanih ciljev. Dobro oblikovano delo daje
dobre rezultate, zato ga je potrebno oblikovati tako, da ga bo zaposleni opravljal čim
bolj uspešno in hitro. Ob tem mu moramo zagotoviti zadovoljevanje njegovih lastnih
potreb (Možina et al. 2002, str. 177), zato so ključni pristopi k oblikovanju potreb.
5.3.1 Pristopi k oblikovanju dela
Ker je oblikovanje dela proces, s katerim določimo način opravljanja nalog, katere
moramo narediti, je pomembno, da delo oblikujemo na takšen način, da bo v zaposlenih
budilo motivacijo, zadovoljstvo in kazalo učinkovitost. Poznamo različne pristope
oblikovanja dela. Mi bomo v nadaljevanju predstavili štiri. Vsak od njih ima tako
pozitivne kot negativne posledice, ki smo jih prikazali v tabeli 4 (Treven 1998, str. 241–
242).
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Tabela 5: Pristopi k oblikovanju dela
Pristopi k
oblikovanju dela

mehanski

motivacijski

biološki

zaznavno-motorični

Pozitivne posledice
−
−
−
−

krajši čas usposabljanja
višja raven uporabnosti
manj verjetnosti napak
manjša psihična
obremenjenost in stres

−
−
−
−

več zadovoljstva pri delu
več motivacije
večja učinkovitost
manjša odsotnost z dela

−
−
−
−
−
−
−

manjši fizični napor
manjše težave z zdravjem
manj odsotnosti z dela
več zadovoljstva pri delu
manjša verjetnost napak
manjša možnost nesreč
manjša psihična
obremenjenost in stres
− krajši čas usposabljanja
− višja raven uporabnosti

Negativne posledice
− zadovoljstvo pri delu je
manjše
− manjša motivacija
− manj odsotnosti z dela
−
−
−
−

daljši čas usposabljanja
manjša raven uporabnosti
večja verjetnost napak
več možnosti za psihično
obremenjenost in stres
− višji stroški zaradi
spreminjanja opreme ali
delovnega okolja

− manjše zadovoljstvo pri
delu
− manjša motivacija

»Vir«: (Treven 1998, str. 242)

Mehanski pristop
S tem pristopom želimo določiti takšen način sestave dela, pri katerem bo zaposleni
pokazal največjo učinkovitost. Zaradi usmerjenosti pristopa k zagotovitvi čim večje
učinkovitosti in prilagodljivosti zaposlenih se pogosto zgodi, da se zanemari pogled na
celovito delo. Pristop je oblikovan tako, da ga lahko opravlja vsak po kratkem in
nezahtevnem usposabljanju. Pogosto se zato pozabi na dejstvo, da podjetje potrebuje za
normalno delovanje tudi bolj usposobljene zaposlene. Za ta pristop je prav tako
značilno, da so zaposleni hitro zamenljivi, zaradi, kot smo že omenili, kratkotrajnega in
nezahtevnega izobraževanja. Zaradi enostavnih nalog lahko zaposleni kaj hitro
postanejo nemotivirani in zaradi narave dela tudi neustvarjalni (Treven 1998, str. 243–
244).
Motivacijski pristop
Pri tem pristopu se upoštevajo značilnosti dela, ti so hkrati tudi eden izmed glavnih
motivacijskih dejavnikov, kateri imajo prav tako vpliv na odnos zaposlenih do
dodeljenega dela Že v predhodnem poglavju omenjena Herzbergova dvofaktorska
teorija je eden izmed motivacijskih pristopov k oblikovanju dela (Treven 1998, str. 242–
243).
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Biološki pristop
Uporabljamo ga za proučevanje povezave med fiziološkimi značilnostmi zaposlenega in
delovnega okolja. Namen njegove uporabe je zmanjšati fizične napore zaposlenega in
narediti tako delovno okolje, v katerem bodo upoštevane fiziološke značilnosti
zaposlenega. Biološki pristop je zato zelo usmerjen v fiziološke težave zaposlenih –
njihove bolečine, fizični napor in težave z zdravjem (Treven 1998, str. 244).
Zaznavno-motorični pristop
Ta pristop uporabljamo za raziskavo fizičnih sposobnosti in omejitev zaposlenega, zato
se v okviru tega pristopa ukvarjamo z umskimi sposobnostmi in omejitvami
posameznika. S tem pristopom v podjetju zagotavljajo, da se ne presežejo umske
sposobnosti posameznika. Njihovo delo se oblikuje na način, katerega so sposobni
opraviti. Ta pristop posledično vpliva na manjšo zahtevo po znanju in drugih
sposobnostih, katere izhajajo iz posameznega dela (Treven 1998, str. 245).

5.4 Oblike in dejavniki zadovoljstva zaposlenih
Na zadovoljstvo zaposlenosti v veliki meri vpliva že narava samega dela. Zaposleni so
zadovoljnejši, če delo radi opravljajo, so pri tem uspešni, je njihovo delo raznoliko,
strokovno in primerno zahtevno (Uhan 1998, str. 524).
Na zadovoljstvo posameznika vplivajo štirje dejavniki, kateri so prikazani na sliki 6,
pod njo sledi še opis vsakega posebej.
Slika 6: Dejavniki delovnega zadovoljstva
Osebnost
‒ trajen način
čustvovanja,
razmišljanja in
obnašanja osebe.

Delovna situacija
‒ delo samo;
‒ sodelavci, nadrejeni,
podrejeni;
‒ fizični delovni
pogoji;
‒ delovni čas, plačilo,
varnost zaposlitve.

Vrednote
‒ notranje delovne
vrednote,
‒ zunanje delovne
vrednote.

Delovno
zadovoljstvo
‒ skupek čustev,

prepričanj in misli
o tem, kako se
obnašati na
delovnem mestu.

»Vir«: (George in Jones 1996, str. 71)
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Družbeni vpliv
‒ sodelavcev,
‒ skupine in
‒ kulture.

Osebnost
Osebnost človeka določa v njegovem razmišljanju, čustvovanju in vedenju. Zato lahko
rečemo, da je najvplivnejši dejavnik delovnega zadovoljstva. Osebnost posameznika
ima velik vpliv na pozitivne ali negativne občutke pri delu. V neki meri je osebnost
podedovana. Oblikujemo pa jo tudi sami skozi celo življenje z našimi doživetji,
zgledom in občutji. Na podlagi vseh teh dejavnikov se ljudem osebnost skozi leta
spreminja. Sodelovanje s podobno osebnostjo in miselnostjo je veliko lažje (Rozman
2000, str. 64).
Vrednote
Poznamo dve vrsti delovnih vrednot, te so zunanje in notranje. Med zunanje štejemo:
plačo, status, druženje in varnost dela. Te vrednote imajo močno povezavo z
motiviranjem. Med notranje vrednote štejemo: ustvarjalnost, zanimivost dela, učenje
novosti, zahtevnost, samostojnost in samoiniciativnost. Delovne vrednote so ponavadi
trajne in so bolj odraz posameznika in ne toliko dela kot takega (Rozman 2000, str. 66).
Vpliv družbe
Eden pomembnejših dejavnikov zadovoljstva pri delu je družbeni vpliv, katerega imajo
posamezniki ali neke skupine na obnašanje ljudi pri delu. Eden večjih dejavnikov, ki
ima vpliv na posameznika, je družba oz. sodelavci. Ti imajo ponavadi močan vpliv na
zadovoljstvo zaposlenega, saj se veliko družijo, sodelujejo, opravljajo podobno delo itn.
Najmočneje se ta vpliv v podjetju kaže pri novo zaposlenih. Na posameznika ima lahko
velik vpliv tudi kultura, kateri pripada (George in Jones 1996, str. 71).
Delovna situacija
Delovna situacija je skupek konkretnih delovnih nalog, katere mora zaposleni opraviti.
Delovne naloge so lahko zanj zanimive ali dolgočasne. Ob tem je pomembno omeniti,
da na delovno situacijo v veliki meri vplivajo ljudje (stranke, kupci, nadrejeni,
dobavitelji ...), delovno okolje (hrup, vročina, mraz, gneča ...) in tudi način
obravnavanja zaposlenega pri podjetju (varnost pri delu, nadurno delo, delovni čas,
bolniška ... ) (George in Jones, 1996, str. 71).
Zadovoljstvo z delom je v podjetju pomembno in koristno spremljati predvsem zaradi
posledic, ki jih prinašata zadovoljstvo in nezadovoljstvo zaposlenih.

5.5 Posledice zadovoljstva in nezadovoljstva zaposlenih
Zadovoljstvo zaposlenega ima večji vpliv, kot je mogoče misliti na prvi pogled.
Zadovoljstvo z delom se ne kaže samo preko posameznika, ampak tudi preko drugih.
Kaže se v sodelavcih, nadrejenih, podrejenih, delovnih timih in vsekakor tudi v celotni
organizaciji. Posledice zadovoljstva zaposlenih z delom se kažejo v učinkovitosti pri
delu, fluktuaciji zaposlenih, njihovemu ugodju, odsotnosti z dela in pripadnosti podjetju
(George in Jones 1996, str. 80).
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Učinkovitost pri delu
Zadovoljstvo zaposlenih po prepričanju večine ljudi najbolj vpliva na delovno
učinkovitost zaposlenih. Česar pa po nekaterih raziskavah ne moremo potrditi, saj so
slednje pokazale, da delovno zadovoljstvo in učinkovitost nimate takšne povezave, kot
bi jo lahko, po našem razmišljanju, pričakovali. Veliko strokovnjakov pa ugotavlja, da
zadovoljstvo zaposlenih vpliva na vedenje pri delu, vendar samo v tistih primerih, ko
ima zaposleni proste roke pri opravljanju delovnih nalog.
Fluktuacija (odhajanje) zaposlenih
Fluktuacija zaposlenih je izraz za trajen odhod zaposlenih iz neke organizacije. Med
fluktuacijo in delovnim zadovoljstvom obstaja močna povezava. Jasno je, da bodo
zaposleni, ki so zadovoljni s svojim delom, v manjši meri zapuščali delovno mesto, kot
pa tisti zaposleni, ki so nezadovoljni. Fluktuacija ima na posameznika velik vpliv, zato
je odločitev o odpovedi za posameznika veliko težja. To je zato premišljen in vse prej
kot enostaven proces.
Ugodje zaposlenih
Ugodje zaposlenih se kaže v tem, kako so slednji srečni, uspešni in zdravi ob svojem
delu, saj tri četrtine svojega časa preživijo na svojem delovnem mestu. V primeru
nezadovoljstva s svojim delovnim mestom zaposleni občuti veliko nelagodje, to pa
vpliva na njegovo srečo in osebno zadovoljstvo (George in Jones 1996, str. 85).
Odsotnost z dela
Odsotnost z dela je v primeru velikega izostanka zaposlenih za podjetje velik strošek.
Opravljajo veliko raziskav, s pomočjo katerih so želeli odkriti vzroke za velike
izostanke zaposlenih in kako te zmanjšati. Raziskave so pokazale, da so tisti ljudje, ki so
bili s svojim delom nezadovoljni, pogosteje odsotni, kot tisti, ki so zadovoljni.
Pripadnost podjetju
Pripadnost podjetju se nanaša na celotno organizacijo kot tako in ne na posamezno
delovno mesto oz. delo. Rozman (2000, str. 67) zatrjuje, da bodo zaposleni lojalnejši, v
kolikor vidijo koristnost organizacije v družbi in okolici. Pripadnost podjetju se s
slednjim samo povečuje, saj so zaposleni ponosni, da delajo v podjetju, ki je družbeno
odgovorno, skrbi za zaposlene itd.
Bright (2008, povzeto po Redmond 2014) meni, da so ljudje, kateri so zadovoljni s
svojim življenjem, zadovoljnejši zaposleni. Ti ljudje kažejo večjo pripadnost podjetju,
so vljudnejši, prav tako tudi vestneje opravljajo svoje delo.
Zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo se tako lahko kaže še v mnogih stvareh. Vodja se mora
truditi, da do nezadovoljstva na delovnem mestu ne prihaja. Ključna vez pri tem pa je
motivacija.
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5.6 Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih
»Če veste kaj motivira ljudi, imate na razpolago najmočnejše orodje za ravnanje z
njimi« (Denny 1997, str. 9).
Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih imata kot taki med seboj zelo močno povezavo.
Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena za doseganje ciljev podjetja. Da bi
zaposleni pri opravljanju svojega dela čutili zadovoljstvo, jih je potrebno motivirati.
Motivacija je vez med zadovoljstvom zaposlenih in dobrimi poslovnimi izidi vsake
organizacije (Pool & Warner 1998, str. 566).
Vercelino (2008 v Mihalcea 2013) piše, da o vodstveni in strokovni uspešnosti ne
moremo govoriti, če zraven tega ne upoštevamo tudi zadovoljstvo zaposlenih ob
izvajanju dela. Zadovoljstvo zaposlenih je, ko ti dosežejo nek cilj, velika motivacija za
nadaljnje delo.
Alnıaçık s sodelavci (2012) pravi, da je med drugim tudi karierna motivacija močno
povezana z delovnim zadovoljstvom. Ljudem, ki v službi uživajo, jo imajo radi in je
skoraj ne jemljejo kot svojo službo, ni težko preživeti čas na izobraževanjih, se učiti
nekaj novega in se srečevati z ljudmi, kateri so vključeni v podobno delo. Delovno
zadovoljstvo je pozitivno povezano z izbiro posameznika. Alnıaçık s sodelavci (prav
tam) izpostavlja, da obstajajo pozitivne povezave med karierno motivacijo, organizacijo
in delovnim zadovoljstvom.
V teoretičnem delu raziskave smo si osvetlili različne pojme. Opredelili smo vodenje,
spoznali razlike med vodenjem in managementom, se seznanili z različnimi stili
vodenja, načeli vodenja, nalogami vodje itd.
Osebnost vsakega človeka je pomembno področje raziskovanja magistrske naloge.
Osebnost je to, kar smo, kar živimo, kako delujemo v stresnih, ne stresnih, umirjenih in
lepih dogodkih življenja. Osebnost smo mi sami. Je vsak posameznik, ki postavi sebe na
ogled drugim. V poglavju o osebnosti smo zato definirali pojem osebnosti, si osvetlili
znanje o razvoju osebnosti in s pomočjo različnih znanstvenih in strokovnih člankov
spoznavali vpliv osebnosti na zadovoljstvo, motivacijo in način vodenja.
Motivacijo smo kot eno izmed osrednjih tem magistrske naloge, prav tako kot ostale,
najprej opredelili. Na kratko smo obnovili že pridobljeno znanje o različnih
motivacijskih teorijah, znotraj slednjih pa smo se najbolj osredotočili na vsebinske
motivacijske teorije. V nadaljevanju smo se osredotočili na motivacijo zaposlenih.
Prav tako kot motivacija je tudi zadovoljstvo zaposlenih pojem, ki ga v magistrski
nalogi raziskujemo. Zadovoljstvo zaposlenih, oblikovanje dela na način, da bodo
zaposleni z veseljem prihajali na delo, oblike in dejavniki, ki na to vplivajo, ter
posledice zadovoljstva in nezadovoljstva zaposlenih smo s pomočjo strokovne literature
in člankov odkrivali v zadnjem poglavju teoretičnega dela naloge.
V nadaljevanju smo predstavili rezultate ankete o tem, kako voditeljske sposobnosti in
stili vodenja vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Izdelali smo anketni
vprašalnih, katerega smo razdelili naključno izbranim zaposlenim v podjetju Belimed d.
o. o. iz Grosuplja.
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6 RAZISKAVA
6.1 Potek in značilnosti raziskave
Raziskavo smo izvedli v podjetju Belimed d. o. o. iz Grosuplja s pomočjo vprašalnika,
katerega najdemo v prilogi 1. Raziskavo smo v podjetju opravili 9. decembra 2014. V
raziskavo so bile vključene osebe zaposlene v omenjenem podjetju. Vprašalnik je
sestavljen iz dveh sklopov. Prvi sklop sestavljajo štiri tematska vprašanja – osebnost
vodje, stil vodenja vodje, zadovoljstvo zaposlenih in motiviranost zaposlenih. V drugem
delu vprašalnika pa smo zastavili bolj splošna vprašanja, kot so spol, okvirna starost,
stopnja izobrazbe, delovno mesto, ki ga zaposleni upravlja, in delovna doba v podjetju.
Izvrševanje anketiranja nam je omogočil takratni direktor Belimeda d. o. o. v Sloveniji,
gospod Matjaž Zupančič. Brez kakršnihkoli težav so v podjetju zaposlenim naključno
razdelili vprašalnike. Zaposleni so slednje izpolnili in vrnili svojim vodjem. Razdeljenih
je bilo 60 vprašalnikov, izpolnjenih smo nazaj dobili 52.
Vse podatke iz vprašalnikov smo nato vnesli v statistični program SPSS, kjer smo jih s
pomočjo različnih orodij statistično obdelali.

6.2 Analiza rezultatov
Omenili smo že, da je bilo v raziskavo vključenih 52 zaposlenih iz podjetja Belimed d.
o. o. Na podlagi vprašanja o spolu smo lahko določili delež moških in ženskih
udeležencev raziskave. Tako lahko iz tabele 6 razberemo, da je v raziskavi sodelovalo
65,4 % moških in 34,6 % žensk.
Tabela 6: Delež vprašanih po spolu
frekvenca

odstotek

veljavni
odstotek

moški

34

65,4

65,4

ženske

18

34,6

34,6

skupaj

52

100,0

100,0

Vir: (Lastna izdelava)

Starost sodi med enega od dejavnikov, ki vplivajo tako na zadovoljstvo zaposlenih kot
tudi na motiviranost, zato nas je zanimala tudi slednja. S starostjo se spreminjajo tako
dejavniki motivacije kot tudi dejavniki zadovoljstva. Iz tabele 7 je razvidno, da starost
vprašanih med eno in drugo postavko ni veliko nihala. Največ vprašanih (32,7 %) je
bilo starih od 36 do 45 let. Sledila jim je skupina mlajših anketirancev od 26 do 35 let
(30,8 %) in nato s 26,9 % še anketirani zaposleni stari med 46 in 55 let. Starih več kot
55 let je bilo malo, samo 9,6 %.
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Tabela 7: Starost vprašanih
Frekvenca

Odstotek

16
17
14
5
52

30,8
32,7
26,9
9,6
100,0

od 26 do 35 let
od 36 do 45 let
od 46 do 55 let
več kot 55 let
skupaj

Veljavni
odstotek
30,8
32,7
26,9
9,6
100,0

Vir: (Lastna izdelava)

Anketirani zaposleni v podjetju Belimed d. o. o. imajo različno stopnjo izobrazbe.
Največji odstotek vprašanih ima dokončano gimnazijo oz. srednjo tehnično šolo, teh je
25 %. Zaposlenih, ki so dokončali srednjo poklicno šolo, je 21,2 %. Zanimivo je, da je
15,4 % ljudi z dokončano višjo strokovno šolo in prav toliko jih je tudi z univerzitetno
izobrazbo. Kar 13,5 % zaposlenih ima magisterij. Tu moramo opozoriti, da že v začetku
nismo magisterija razčlenili na magisterij znanosti (program študija pred uvedbo
Bolonjskega programa) in magisterij stroke (po Bolonjskem programu). 7,7 %
zaposlenih je končalo visoko strokovno šolo, medtem ko ima doktorat ena oseba, kar
predstavlja 1,9 %. Za lažjo predstavo si lahko ogledamo tabelo 8.
Tabela 8: Stopnja izobrazbe vprašanih

srednja poklicna šola
gimnazijski maturant/
srednja tehnična šola
višja strokovna šola
visoka strokovna šola
univerzitetna izobrazba
magisterij
doktorat
skupaj

Frekvenca

Odstotek

11

21,2

Veljavni
odstotek
21,2

13

25,0

25,0

8
4
8
7
1

15,4
7,7
15,4
13,5
1,9

15,4
7,7
15,4
13,5
1,9

52

100,1 *

100,1 *

Opomba: * napaka zaradi zaokroževanja.
Vir: (Lastna izdelava)

Kot smo že skozi nalogo omenili, je delovno mesto zelo pomemben dejavnik
motiviranja in zadovoljstva zaposlenih. Iz tabele 9 je tako razvidno, da je največ, kar
80,8 %, vprašanih zaposlenih na delovnem mestu delavca. Sledijo vodje (15,4 %) in na
tretjem mestu po delovnih mestih v podjetju so managerji (3,8 %).
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Tabela 9: Delovno mesto vprašanih

delavec
vodja
manager
skupaj

Frekvenca

Odstotek

42
8
2
52

80,8
15,4
3,8
100,0

Veljavni
odstotek
80,8
15,4
3,8
100,0

Vir: (Lastna izdelava)

Kot zadnje vprašanje na vprašalniku in zadnje vprašanje splošnega tipa je bila delovna
doba v podjetju. Vprašani so imeli na voljo 4 možnosti. Kot lahko razberemo iz tabele
10 je v podjetju največ zaposlenih od 1 do 10 let in sicer kar 46,2 %. Sledijo tisti z
delovno dobo v podjetju od 11 do 20 let (21,2 %) in tisti, katerih delovna doba znaša
med 21 in 30 let (17,3 %). Z delovno dobo več kot 31 let v omenjenem podjetju se
ponaša 8 zaposlenih (15,4 %).
Tabela 10: Delovna doba v podjetju v odstotkih
Frekvenca

Odstotek

Veljavni
odstotek

od 1 do 10 let

24

46,2

46,2

od 11 do 20 let

11

21,2

21,2

od 21 do 30 let

9

17,3

17,3

31 in več let

8

15,4

15,4

skupaj

52

100,1 *

100,1 *

Opomba: * napaka zaradi zaokroževanja.
Vir: (Lastna izdelava)

S celotnim vprašalnikom smo želeli raziskati, kako voditeljske sposobnosti in stil
vodenja vplivata na zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih za delo.
Kot prvo nas je zanimala osebnost vodje. Anketirane zaposlene v podjetju Belimed d. o.
o. smo spraševali, kako dojemajo neposredno nadrejenega. S pomočjo semantičnega
diferenciala smo ugotavljali osebnost vodij po mnenju njihovih podrejenih oz.
zaposlenih. Ugotavljali smo, v kolikšni meri so vodje po mnenju anketiranih zaposlenih
prijazni/neprijazni, prijateljski/neprijateljski, navdušeni/nenavdušeni, sproščeni/napeti,
topli/hladni, odločni/neodločni, uspešni/neuspešni in veseli/žalostni. Na osem stopenjski
lestvici so morali obkrožiti številko, ki je njihovega nadrejenega najbolje opisovala.
Število osem je pomenilo, da je njihov nadrejen npr. prijazen, število ena pa neprijazen.
Vse odgovore med številom 5 in 8 smo smatrali kot pozitivno značilnost osebnosti
vodje in smo jim dodelili skupino 1. Odgovore med številom 4 in 1 pa kot tiste
značilnosti osebnosti vodje, ki so bolj negativne in tvorijo skupino 2.
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Kot je razvidno iz tabele 11, jih je od vseh anketiranih zaposleniH12 oz. 23,1 %
odgovorilo, da je njihov nadrejeni prijazen, kar pomeni, da so obkrožili številko 8. V
veliki večini svojega vodjo označujejo kot prijaznega, kar lahko vidimo na podlagi
seštevka odgovorov skupine 1, saj je ta števila obkrožilo 86,7 % anketiranih.
Po podatkih, ki smo jih dobili, anketirani zaposleni svojega nadrejenega razumejo kot
človeka, ki daje poudarek na prijateljstvo in dobre prijateljske odnose z zaposlenimi. 77
% anketiranih je svojega nadrejenega ocenilo z eno od števil v skupini 1. Največ
anketiranih znotraj 1. skupine (26,9 %) je obkrožilo številko 6. Manjši delež je bil tistih
anketiranih, ki so svojega nadrejenega dojemali kot neprijateljskega (23 %), kar
pomeni, da so obkrožili eno izmed števil v skupini 2.
Navdušenost nad delom kažejo nadrejeni po mnenju 71,2 % anketiranih zaposlenih, ki
so obkrožili številke v skupini 1. Največ znotraj omenjene skupine, je bilo tistih, kateri
so obkrožili številko 6 (25 %).
Svoje nadrejene anketirani zaposleni dojemajo kot sproščene. Prvo skupino številk je
tako obkrožilo 63,5 % anketiranih zaposlenih, od tega največ številko 6 (23,1 %). S
podobnim odstotkom so zaposleni označili toplino vodij. Največ jih je podalo odgovor v
skupini 1 (61,5 %), kar pomeni, da zaposleni svojega vodjo dojemajo kot toplo osebo.
Pri odločnosti je 84,6 % anketiranih zaposlenih svojega vodjo ocenilo z eno od števil v
skupini 1. Iz tega izhaja, da zaposleni svojega vodjo dojemajo kot odločnega. Največ,
32,7 % anektiranih zaposlenih, je svojega neposredno nadrejenega vodjo označilo kot
zelo odločnega (8). Največ jih je uspešnost svojih vodij ocenilo s številkami prve
skupine (80,8 %). Največ (25 %) jih je svojega vodjo kot uspešnega ocenilo s številko
7.
Anketirani zaposleni so vodje označili kot vesele, saj jih je največ označilo številke v
skupini 1 (78,9 %). Med njimi je 23,1 % obkrožilo številko 5. Kot žalostnega dojema
svojega vodjo 21,1 % anketiranih zaposlenih, kateri so obkrožili številke v skupini 2.
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Tabela 11: Osebnost vodje
Stopnje lestvice
8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

11

11

2

3

2

0

%

23,1

21,2

21,2

21,2

3,8

5,8

3,8

0

f

12

7

14

7

4

2

6

0

%

23,1

13,5

26,9

13,5

7,7

3,8

11,5

0

f

8

7

13

9

7

5

2

1

%

15,4

13,5

25,0

17,3

13,5

9,6

3,8

1,9

f

6

8

12

7

7

5

5

2

%

11,5

15,4

23,1

13,5

13,5

9,6

9,6

3,8

f

5

4

12

11

10

3

3

4

%

9,6

7,7

23,1

21,1

19,2

5,8

5,8

7,7

f

17

13

9

5

1

1

4

2

%

32,7

25,0

17,3

9,6

1,9

1,9

7,7

3,8

f

11

13

10

8

2

1

3

4

%

21,2

25,0

19,2

15,4

3,8

1,9

5,8

7,7

f

9

9

11

12

3

2

4

2

17,3

17,3

21,2

23,1

5,8

3,8

7,7

3,8

f
prijaznost

prijateljstvo

navdušenost

sproščenost

toplina

odločnost

uspešnost

veselje

%

AS

Me

6,06

6

5,73

6

5,46

6

5,12

5,5

4,88

5

6,21

7

5,77

6

5,56

6

Legenda: f – frekvenca, % – odstotek, AS – aritmetična sredina, Me – mediana.
Vir: (Lastna izdelava)

Z drugim vprašanjem smo od anketiranih zaposlenih želeli izvedeti, kateri stil vodenja
njihovi neposredno nadrejeni uporabljajo. Na voljo so imeli 4 možne odgovore:
avtoritativni stil (vodja naloge posreduje v obliki ukazov, moti ga samostojnost
zaposlenih), demokratični stil (vodja zaposlene vključuje v procese odločanja,
zaposlene prav tako informira o dogajanju v podjetju in upošteva njihovo mnenje),
liberalni stil (podrejeni imajo svobodo, vodja delavcev ne usmerja, ne nadzira in jim ne
daje potrebnih informacij za delo) in kombinacija (odvisno od situacije izbirajo stil
vodenja).
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S pomočjo tabele 12 razberemo, da v podjetju Belimed d. o. o. prevladuje demokratični
stil vodenja, saj je več kot polovica, kar 53,8 %, anketiranih zaposlenih svojega
neposredno nadrejenega vodjo označilo kot tistega, kateri uporablja demokratični stil
vodenja. Da nadrejeni uporablja kombinacijo stilov vodenja, je odgovorilo 23,1 %
anketiranih zaposlenih. Od tega jih je na dodatno vprašanje, katero kombinacijo stilov
vodenja njihov nadrejeni uporablja, odgovorilo samo šest. Trije od njih pravijo, da
njihov neposredno nadrejeni uporablja kombinacijo avtoritativnega in demokratičnega
stila vodenja. Dva sta svojega nadrejenega označila kot uporabnika kombinacije
demokratično-liberalnega stila vodenja, medtem ko je eden od vprašanih odgovoril, da
njegov nadrejeni uporablja kombinacijo avtoritativnega in liberalnega stila. Od vseh 52ih je 15,4 % anketiranih zaposlenih svojega vodjo označilo kot uporabnika
avtoritativnega stila vodenja. Zadnje mesto po načinu vodenja je zavzel liberalni stil s
7,7 %.
Tabela 12: Stili vodenja
Frekvenca

Odstotek

Veljavni
odstotek

avtoritativni stil

8

15,4

15,4

demokratični stil

28

53,8

53,8

liberalni stil
kombinacija
skupaj

4
12
52

7,7
23,1
100,0

7,7
23,1
100,0

Vir: (Lastna izdelava)

Z vprašanjem pod tretjo zaporedno številko v anketnem vprašalniku smo izvedeli,
kakšno je zadovoljstvo zaposlenih v podjetju. Slednje je pomemben vidik vsakega
podjetja in se ga ne sme zanemariti. Odnos in prepričanje, katera sestavljata
zadovoljstvo, lahko velikokrat odločata o tem, ali bo zaposleni delal več ali manj. Prav
tako smo tudi že omenili, da zadovoljstvo na delovnem mestu zelo vpliva na počutje, saj
velika večina ljudi več kot polovico dneva preživi v službi. Zadovoljstvo smo preverjali
s pomočjo Likertove lestvice. Številko 1 so vprašani obkrožili, če sploh niso bili
zadovoljni, 2 – niso bili zadovoljni, 3 – niti da niso bili, niti da so bili zadovoljni, 4 – če
so bili zadovoljni in 5 – v primeru, da so bili zelo zadovoljni.
Na podlagi rezultatov iz tabele 13 lahko ugotovimo, da je 51,9 % anketiranih zaposlenih
zadovoljnih in 5,8 % zelo zadovoljnih z delom. Z delovnimi pogoji je zadovoljniH46,2
% in zelo zadovoljniH26,9 % anketiranih zaposlenih. S sodelavci je zadovoljniH40,4 %
in zelo zadovoljniH36,5 % anketiranih zaposlenih. 32,7 % je zadovoljnih in 30,8 % zelo
zadovoljnih z neposredno nadrejenimi. Niti da niso, niti da so zadovoljni je največ
anketiranih (40,4 %) zaposlenih podalo odgovor pri zadovoljstvu s plačo; da so s plačo
zadovoljni, je odgovorilo 19,2 % anketiranih. Zelo zadovoljnih s plačo je bilo 7,7 %
anketiranih. Niti da niso, niti da so zadovoljni z možnostjo napredovanja je odgovorilo
36,5 % anketiranih zaposlenih, 19,2 % jih je zadovoljnih in samo 1,9 % zelo
zadovoljnih z možnostjo napredovanja. Zadovoljstvo z vodstvom organizacije ne
moremo reči, da je slabo. 42,3 % anketiranih zaposlenih je odgovorilo z niti da so, niti
da niso zadovoljni, 7,7 % je zadovoljnih z vodstvom organizacije in 1,9 % je zelo
zadovoljnih z vodstvom organizacije.
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Anketirani zaposleni so najbolj zadovoljni s svojimi sodelavci (AS = 4,08 in Me = 4).
Tabela 13: Zadovoljstvo zaposlenih

zadovoljstvo z
delom
zadovoljstvo z
delovnimi pogoji
(oprema,
prostori)
zadovoljstvo s
sodelavci
zadovoljstvo z
neposredno
nadrejenimi
zadovoljstvo s
plačo

zadovoljstvo z
delovnim časom
zadovoljstvo z
možnostjo
napredovanja
zadovoljstvo z
vodstvom
organizacije

1

2

3

4

5

f

0

3

19

27

3

%

0

5,8

36,5

51,9

5,8

f

1

1

12

24

14

%

1,9

1,9

23,1

46,2

26,9

f

1

1

10

21

19

%

1,9

1,9

19,2

40,4

36,5

f

3

3

13

17

16

%

5,8

5,8

25,0

32,7

30,8

f

5

12

21

10

4

%

9,6

23,1

40,4

19,2

7,7

f

0

4

8

21

19

%

0

7,7

15,4

40,4

36,5

f

10

12

19

10

1

%

19,2

23,1

36,5

19,2

1,9

f

11

14

22

4

1

%

21,2

26,9

42,3

7,7

AS

Me

3,58

4

3,94

4

4,08

4

3,77

4

2,92

3

4,06

4

2,62

3

2,42

3

1,9

Legenda: f – frekvenca, % – odstotek, AS – aritmetična sredina, Me – mediana.
Vir: (Lastna izdelava)
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S četrtim vsebinskim vprašanjem smo želeli od anketiranih zaposlenih izvedeti, kaj jih
motivira. Veliko ljudi meni, da je glavni motivator zaposlenih denar, vendar temu ni
tako. Kaj kmalu ugotovimo, da so ljudem zraven višine plače pomembni tudi drugi
dejavniki. Veliko jim pomenijo dobri medsebojni odnosi s sodelavci in nadrejenimi. Že
v celotnem poglavju 4 smo govorili o motivaciji. Sedaj smo teorijo še podkrepili z
empiričnimi dokazi. Prav tako kot predhodno vprašanje smo tudi to preverjali s
pomočjo Likertove lestvice. Pri tem je 1 pomenila, sploh me ne motivira, 2 – me ne
motivira, 3 – niti da me, niti da me ne motivira, 4 – me motivira in 5 – me zelo motivira.
Kot lahko razberemo iz tabele 14, je največ anketiranih zaposlenih (42,3 %) odgovorilo,
da jih pohvala/priznanje motivira, medtem ko jiH28,8 % vprašanih pohvala/priznanje
zelo motivira. Da jih denarna nagrada zelo motivira, je odgovorilo največ vprašanih
(40,4 %), 36,5 % anketiranih denarna nagrada motivira. 53,8 % anketiranih zaposlenih
je odgovorilo, da jih vključenost v dogajanje motivira, 23,1 % anketiranih pa
vključenost v dogajanje zelo motivira. Napredovanje je močan motivacijski dejavnik.
Velik delež (40,4 %) anketiranih je takih, da jih napredovanje motivira in natanko isti
delež je takih, katere napredovanje zelo motivira. Samostojnost pri opravljanju dela je
prav tako močan motivacijski dejavnik, saj je kar 50,0 % anketiranih, katere
samostojnost pri delu motivira in 30,8 % takih, katere zelo motivira.
Družaben dogodek je motivacijski dejavnik, ki ni odvisen samo od delodajalca oz.
organizacije, ampak tudi od vseh zaposlenih. Udeležba na družabnih dogodkih je tako v
veliki meri odvisna od osebnosti človeka. Naša analiza anketnih vprašalnikov je
pokazala, da 17,3 % anektiranih zaposlenih družabni dogodki zelo motivirajo, 30,8 %
anketiranih zaposlenih pa družabni dogodki motivirajo. 48,1 % vprašanih osebni razvoj
motivira, 26,9 % pa zelo motivira.
Tudi dobra komunikacija med vodji in zaposlenimi ter obratno je po mnenju zaposlenih
pomemben motivacijskih dejavnik. 50,0 % anketiranih zaposlenih tako slednje zelo
motivira, medtem ko jiH34,6 % motivira. Urejeni medsebojni odnosi zelo motivirajo
46,2 % in samo motivirajo 38,5 % vprašanih. Tudi varnost zaposlitve je močan
motivacijski dejavnik. Kar 48,1 % anketiranih zaposlenih je takšnih, da jih slednje zelo
motivira in 26,9 % motivira. Usposabljanje/dodatno izobraževanje motivira 28,8 %
vprašanih, 34,6 % vprašanih pa omenjen motivacijski dejavnik zelo motivira.
V povprečju največji motivator anketiranim zaposlenim je dobra komunikacija med
vodji in zaposlenimi in obratno (AS = 4,33 in Me = 4,5).
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Tabela 14: Motivatorji zaposlenih
1

2

3

4

5

F

0

4

11

22

15

%

0

7,7

21,2

42,3

28,8

F

2

3

7

19

21

%

3,8

5,8

13,5

36,5

40,4

F

0

5

7

28

12

pohvala/priznanje

denarna nagrada

vključenost v
dogajanje

%

0

9,6

13,5

53,8

23,1

f

2

5

3

21

21

%

3,8

9,6

5,8

40,4

40,4

f

1

1

8

26

16

napredovanje

samostojnost pri
opravljanju dela

%

1,9

1,9

15,4

50,0

30,8

f

1

12

14

16

9

%

1,9

23,1

26,9

30,8

17,3

f

0

3

10

25

14

%

0

5,8

19,2

48,1

26,9

f

0

1

7

18

26

družabni dogodki

osebni razvoj
dobra komunikacija
med vodji in
zaposlenimi ter
obratno
urejeni medsebojni
odnosi

%

0

1,9

13,5

34,6

50,0

f

2

0

6

20

24

%

3,8

0

11,5

38,5

46,2

f

2

1

10

14

25

%

3,8

1,9

19,2

26,9

48,1

f

0

1

18

15

18

varnost zaposlitve

usposabljanje/dodatno
izobraževanje

%

0

1,9

34,6

28,8

AS

Me

3,92

4

4,04

4

3,90

4

4,04

4

4,06

4

3,38

3

3,96

4

4,33

4,5

4,23

4

4,13

4

3,96

4

34,6

Legenda: f – frekvenca, % – odstotek, AS – aritmetična sredina, Me – mediana.
Vir: (Lastna izdelava)
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6.3 Ugotovitve rezultatov in sprejetje/zavrnitev hipotez
V uvodu magistrske naloge smo postavili 4 hipoteze, ki se nanašajo na našo temo. Za
sprejetje oz. njihovo zavrnitev smo izvedli anketo zaposlenih v podjetju Belimed d. o. o.
Rezultate smo na podlagi odgovorov analizirali s pomočjo dveh različnih
neparametričnih testov; Kruskal-Wallisovega in Mann-Whitneyevega U-testa v
statističnem programu SPSS.
Hipoteza 1 (H1): Stil vodenja vodje statistično značilno vpliva na motiviranost
zaposlenih.
Hipotezo H1 smo preverjali s Kruskal-Wallisovim testom. Zanimalo nas je, kako stili
vodenja vplivajo na motiviranost zaposlenih v podjetju. V anketnem vprašalniku
(priloga 1) smo to preverjali s pomočjo drugega in četrtega vprašanja. Hipotezo H1 bi
potrdili v primeru, da so razlike med neodvisnimi vzorci statistično značilne za vse v
podjetju prisotne motivacijske dejavnike. V primeru statistično značilnih razlik med
neodvisnimi vzorci za nekatere v podjetju prisotne motivacijske dejavnike bi hipotezo
H1 delno potrdili. Če omenjene razlike niso statistično značilne, hipotezo H1 zavrnemo.
Rezultate lahko vidimo v tabeli 15.
Tabela 15: Rezultati Kruskal-Wallisovega testa o vplivu stilov vodenja na motiviranost
zaposlenih
Stil vodenja vpliva na motiviranost
zaposlenih, izraženo z dejavnikom:

p

pohvala/priznanje

0,985

denarna nagrada

0,468

vključenost v dogajanje

0,856

napredovanje

0,921

samostojnost pri opravljanju dela

0,672

družabni dogodki

0,029

osebni razvoj

0,043

dobra komunikacija med vodji in
zaposlenimi ter obratno

0,503

urejeni medsebojni odnosi

0,249

varnost zaposlitve

0,189

usposabljanje/dodatno izobraževanje

0,271

Legenda: p – stopnja pomembnosti.
Vir: (Lastna izdelava)
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Iz rezultatov vidnih na podlagi odgovorov anketiranih zaposlenih v tabeli 15 lahko
razberemo, da pri večini motivacijskih dejavnikov nismo odkrili statistično značilnih
razlik v povezavi s stili vodenja. Statistično značilne razlike so se pojavile samo pri
družabnih dogodkih in osebnem razvoju, saj je p ˂ 0,05. Ker pri nekaterih povezavah
med motivacijskimi dejavniki in stili vodenja obstajajo statistično značilne razlike,
hipotezo H1 delno sprejmemo.
Hipoteza 2 (H2): Stil vodenja vodje statistično značilno vpliva na zadovoljstvo
zaposlenih.
Tudi hipotezo H2 smo preverjali s Kruskal-Wallisovim testom za primerjavo več kot
dveh neodvisnih vzorcev. Na podlagi odgovorov iz drugega in tretjega vprašanja v
vprašalniku, ki je priložen v prilogi 1, smo ugotavljali povezavo med stili vodenja in
zadovoljstvom zaposlenih. H2 bi sprejeli, če bi bile razlike med neodvisnimi vzorci
statistično značilne glede na vse upoštevane dejavnike zadovoljstva zaposlenih v
podjetju. V primeru statistično značilnih razlik med neodvisnimi vzorci za nekatere
vidike zadovoljstva zaposlenih smo hipotezo H2 delno potrdili. V primeru, da omenjene
razlike niso bile statistično značilne, smo hipotezo H2 zavrnili. Iz rezultatov v tabeli 16
vidimo, da stili vodenja ne vplivajo statistično značilno na zadovoljstvo z delom, z
delovnimi pogoji, s plačo, z delovnim časom, z možnostjo napredovanja in z vodstvom
organizacije, saj je p ˃ 0,05. Pri dveh dejavnikih zadovoljstva – zadovoljstvu s sodelavci
in z neposredno nadrejenimi, pa je p ˂ 0,05 in lahko rečemo, da obstajajo statistično
značilne razlike. Hipotezo H2 lahko na podlagi rezultatov delno sprejmemo, saj med
nekaterimi stili vodenja in dejavniki zadovoljstva obstajajo statistično značilne razlike.
Tabela 16: Rezultati Kruskal-Wallisovega testa o vplivu stilov vodenja na zadovoljstvo
zaposlenih
Stili vodenja vplivajo na:

p

zadovoljstvo z delom

0,279

zadovoljstvo z delovnimi pogoji (oprema,
prostori)

0,175

zadovoljstvo s sodelavci

0,011

zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi

0,000

zadovoljstvo s plačo

0,257

zadovoljstvo z delovnim časom

0,841

zadovoljstvo z možnostjo napredovanja

0,133

zadovoljstvo z vodstvom organizacije

0,554

Legenda: p – stopnja pomembnosti.
Vir: (Lastna izdelava)
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Hipoteza 3 (H3): Osebnost vodje statistično značilno vpliva na motiviranost zaposlenih.
Hipotezo H3 smo preverjali s pomočjo Mann-Whitneyevega U-testa za ugotavljanje
razlik med povprečnimi vrednostmi dveh neodvisnih vzorcev. Ker imamo pri anketnem
vprašalniku pri vprašanju osebnosti več lastnosti, test pa lahko izvajamo samo pri dveh
neodvisnih vzorcih, je posledica velika tabela.
Hipotezo H3 bi sprejeli, če bi bile razlike med neodvisnima vzorcema po vseh
upoštevanih tako imenovanih lastnostih/osebnostih vodje za vse motivacijske procese
oz. v podjetju prisotne motivatorje statistično značilne. V primeru statistično značilnih
razlik po nekaterih upoštevanih tako imenovanih lastnostih/osebnostih vodje za nekatere
motivacijske procese oz. v podjetju prisotne motivatorje bi hipotezo H3 delno potrdili.
Če omenjene razlike niso bile statistično značilne, smo hipotezo H3 zavrnili.
Vse odgovore med številom 5 in 8 smo smatrali kot pozitivno značilnost osebnosti
vodje in smo jim dodelili skupino 1. Odgovore med številom 4 in 1 pa kot tiste
značilnosti osebnosti vodje, ki so bolj negativne in spadajo v skupino 2.
Na podlagi podatkov iz tabele 17 lahko razberemo, da prijaznost/neprijaznost vodje
statistično značilno ne vpliva na motiviranost zaposlenih, kar izvira iz izrečene
pohvale/priznanja, dane denarne nagrade, vključenosti v dogajanje, napredovanja,
samostojnosti pri opravljanju dela, družabnih dogodkov, osebnega razvoja, dobre
komunikacije med vodji in zaposlenimi – in obratno, urejenih medsebojnih odnosov,
varnosti zaposlitve in usposabljanja/dodatnega izobraževanja (p ˃ 0,05). Prijateljstvo
kot osebnostna značilnost vodje statistično značilno ne vpliva na nobenega od
motivacijskih dejavnikov (p ˃ 0,05). Na nobenega od motivacijskih dejavnikov
statistično značilno ne vpliva navdušenost/nenavdušenost vodje (p ˃ 0,05).
Motiviranost iz pohvale/priznanja vodje zaposlenemu je statistično značilno odvisna od
sproščenosti/napetosti vodje (p ˂ 0,05). Medtem ko na druge motivacijske dejavnike
sproščenost/napetost vodje statistično značilno ne vpliva (p ˃ 0,05).
Osebnostna lastnost vodje – topel/hladen, statistično značilno ne vpliva na vključenost v
dogajanje zaposlenega. Na motivacijske dejavnike ne vpliva toplina/hlad in odločnost
vodje (p ˃ 0,05).
Iz tabele 17 razberemo tudi, da uspešen/neuspešen vodja statistično značilno vpliva na
naslednje motivacijske dejavnike: vključenost v dogajanje zaposlenih, družabne
dogodke, dobro komunikacijo med vodji in zaposlenimi ter obratno in urejene
medosebne odnose (p ˂ 0,05). Na ostale dejavnike uspešen/neuspešen vodja statistično
značilno ne vpliva (p ˃ 0,05).
Veselje/žalost vodje statistično značilno ne vpliva na motiviranost zaposlenih (p ˃ 0,05).
Na osnovi vseh rezultatov v tabeli in njihove analize lahko hipotezo H3 delno
sprejmemo, saj smo ugotovili statistično značilne razlike pri nekaterih imenovanih
lastnostih/osebnostih vodje za nekatere v podjetju prisotne motivacijske dejavnike, ki
vplivajo na motiviranost zaposlenih.
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Tabela 17: Vpliv osebnostnih lastnosti vodij na motivacijske dejavnike – rezultati Mann – Whitneyevega U – testa
Pohvala/
priznanje

Denarna
nagrada

Vključenost v
dogajanje

Napredovanje

Samostojnost pri
opravljanju dela

Družabni
dogodki

Osebni
razvoj

Dobra
komunika
-cija

Urejeni
medsebojni
odnosi

Varnost
zaposlitve

Usposabljanje/
dodatno
izobraž.

prijazen/
neprijazen

Z

1,619

0,71

1,208

0,360

0,993

1,831

0,014

0,559

0,350

0,350,

0,837

p

0,128

0,958

0,278

0,753

0,370

0,077

1,00

0,618

0,753

0,370

0,445

prijateljski/
neprijateljski

Z

0,587

0,971

0,036

0,746

0,698

1,449

0,152

0,774

0,449

0,830

0,620

p

0,557

0,332

0,971

0,456

0,485

0,147

0,879

0,439

0,653

0,406

0,535

navdušen/
nenavdušen

Z

0,738

1,429

0,876

0,792

0,660

0,836

0,294

1,108

0,748

0,391

0,865

p

0,460

0,153

0,381

0,429

0,509

0,403

0,769

0,268

0,455

0,695

0,387

sproščen/
napet

Z

2,058

1,412

1,384

0,165

0,471

1,662

0,611

1,224

1,152

0,362

0,010

p

0,040

0,158

0,166

0,869

0,637

0,097

0,541

0,221

0,249

0,717

0,992

Z

1,510

0,415

1,681

0,581

0,331

0,806

0,614

1,396

0,414

0,368

0,995

p

0,313

0,678

0,093

0,561

0,740

0,420

0,539

0,163

0,679

0,713

0,320

odločen/
neodločen

Z

1,035

0,837

1,797

0,054

0,138

1,509

0,601

1,474

1,519

0,369

0,335

p

0,335

0,446

0,103

0,970

0,911

0,147

0,592

0,187

0,170

0,737

0,756

uspešen/
neuspešen

Z

1,082

0,099

2,092

0,723

0,594

2,294

1,613

2,126

2,225

0,588

0,282

p

0,279

0,921

0,036

0,470

0,552

0,022

0,107

0,033

0,026

0,557

0,778

vesel/
žalosten

Z

1,045

0,036

1,034

0,012

1,477

1,066

1,146

1,192

0,195

1,472

1,659

p

0,296

0,971

0,301

0,990

0,140

0,286

0,252

0,233

0,845

0,141

0,097

topel/hladen

Legenda: Z – standardizirana vrednost, p – stopnja pomembnosti
Vir: (Lastna izdelava).
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Hipoteza 4 (H4): Osebnost vodje statistično značilno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.
Tudi hipotezo H4 smo preverjali z ne parametričnim Mann-Whitneyevim U-testom za
ugotavljanje razlik med povprečnimi vrednostmi dveh neodvisnih vzorcev.
Hipotezo H4 bi potrdili v primeru, če bi bile razlike med neodvisnima vzorcema po
vseh upoštevanih tako imenovanih lastnostih/osebnostih vodje statistično značilne glede
na vse dejavnike zadovoljstva zaposlenih. V primeru statistično značilnih razlik po
nekaterih upoštevanih tako imenovanih lastnostih/osebnostih vodje glede na nekatere
dejavnike zadovoljstva zaposlenih bi hipotezo H4 delno potrdili. Če omenjene razlike
niso bile statistično značilne, smo hipotezo H4 zavrnili.
Rezultati v tabeli 18 kažejo, da prijaznost vodje statistično značilno vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo napredovanja (p ˂ 0,05). Na zadovoljstvo z delom,
z delovnimi pogoji, s sodelavci, z neposredno nadrejenimi, s plačo, z delovnim časom in
z vodstvom organizacije prijaznost vodje ne vpliva statistično značilno (p ˃ 0,05).
Prijateljstvo/neprijateljstvo vodje statistično značilno vpliva na zadovoljstvo s sodelavci
in neposredno nadrejenimi (p ˂ 0,05). Na ostale dejavnike zadovoljstva
prijateljstvo/neprijateljstvo statistično značilno ne vpliva (p ˃ 0,05).
V tabeli 18 lahko prav tako vidimo, da navdušenost/nenavdušenost kot osebnostna
lastnost vodje statistično značilno vpliva na zadovoljstvo z delovnimi pogoji, s
sodelavci in z neposredno nadrejenimi (p ˂ 0,05). Na ostale dejavnike zadovoljstva
navdušenost/nenavdušenost vodje ne vpliva statistično značilno.
Sproščenost/napetost vodje statistično značilno vpliva na zadovoljstvo z delovnimi
pogoji, s sodelavci in z neposredno nadrejenimi (p ˂ 0,05). Na ostale dejavnike
zadovoljstva sproščenost/napetost vodje statistično značilno ne vpliva (p ˃ 0,05).
Osebnostna lastnost topel/hladen vodja statistično značilno vpliva na zadovoljstvo z
neposredno nadrejenimi (p ˂ 0,05). Na ostale dejavnike zadovoljstva ne vpliva
statistično značilno (p ˃ 0,05). Odločnost/neodločnost vodje statistično značilno ne
vpliva na nobenega izmed dejavnikov zadovoljstva zaposlenih (p ˃ 0,05).
Uspešen/neuspešen vodja statistično značilno vpliva na zadovoljstvo s sodelavci, z
neposredno nadrejenimi ter na zadovoljstvo z vodstvom organizacije (p ˂ 0,05). Na
ostale dejavnike zadovoljstva statistično značilno ne vpliva (p ˃ 0,05).
Za nobenega izmed dejavnikov zadovoljstva iz tabele 18 ne moremo razbrati statistično
značilne povezave z osebnostno lastnostjo veselega/žalostnega vodje, saj je pri vseh
dejavnikih p ˃ 0,05.
Na podlagi podanih rezultatov in komentarjev lahko hipotezo H4 delno sprejmemo.
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Tabela 18: Vpliv osebnostnih lastnosti vodje na zadovoljstvo zaposlenih – rezultati Mann –Whitneyevega U - testa
Zadovoljstvo z
delom

Zadovoljstvo z
delovnimi
pogoji

Zadovoljstvo s
sodelavci

Zadovoljstvo z
neposredno
nadrejenimi

Zadovoljstvo s
plačo

Zadovoljstvo z
delovnim
časom

Zadovoljstvo z
možnostjo
napredovanja

Zadovoljstvo z
vodstvom
organizacije

prijazen/
neprijazen

Z

0,283

0,647

0,443

1,761

0,631

0,385

2,439

1,275

p

0,813

0,563

0,694

0,092

0,563

0,733

0,017

0,233

prijateljski/
neprijateljski

Z

0,458

1,084

1,970

2,955

0,579

0,729

1,276

0,585

p

0,647

0,071

0,049

0,003

0,562

0,466

0,202

0,558

navdušen/
nenavdušen

Z

0,796

2,068

2,067

3,106

0,940

0,344

1,092

0,406

p

0,426

0,039

0,009

0,002

0,347

0,731

0,275

0,685

sproščen/
napet

Z

1,153

2,474

3,263

4,481

0,724

0,266

1,350

1,637

p

0,249

0,013

0,001

0,000

0,469

0,790

0,177

0,102

Z

0,812

0,784

1,298

1,991

0,318

1,022

0,464

0,191

p

0,417

0,433

0,194

0,047

0,750

0,307

0,642

0,849

odločen/
neodločen

Z

0,338

0,054

0,934

1,904

0,398

0,230

1,371

1,421

p

0,775

0,970

0,389

0,069

0,718

0,833

0,195

0,187

uspešen/
neuspešen

Z

0,696

1,033

2,093

2,662

0,255

0,025

1,279

2,307

p

0,486

0,302

0,036

0,008

0,799

0,980

0,201

0,021

Z

0,435

0,973

0,359

1,355

0,481

1,635

0,932

0,971

p

0,663

0,331

0,720

0,176

0,631

0,102

0,351

0,332

topel/hladen

vesel/žalosten

Legenda: Z – standardizirana vrednost, p – stopnja pomembnosti
Vir: (Lastna izdelava)
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6.4 Zaključek raziskave
V raziskavi je sodelovalo skupaj 52 zaposlenih iz podjetja Belimed d. o. o. iz Grosuplja.
Od tega je bilo anketiranih 65,4 % moških in 34,6 % žensk. Največ anketiranih je bilo
starih med 36 in 45 let (32,7 %) in tistih v starostni skupini med 26 in 35 let (30,8 %).
Največ zaposlenih je po stopnji izobrazbe gimnazijski maturant oz. so dokončali srednjo
tehnično šolo (25,0 %), sledijo tisti s srednjo poklicno šolo (21,2 %). Največ zaposlenih
dela na delovnem mestu delavca (80,8 %), sledijo vodje (15,4 %) in managerja (3,8 %).
Največ ljudi je v podjetju zaposlenih od 1 do 10 let (46,2 %).
S pomočjo vsebinskih vprašanj v anketnem vprašalniku smo zaposlene spraševali o
osebnosti neposredno nadrejenega vodje in stilih vodenja vodij. Zanimali so nas
dejavniki zadovoljstva in motivacije.
Hipotezo H1, kjer smo ugotavljali, ali stil vodenja vodje statistično značilno vpliva na
motiviranost zaposlenih, smo delno sprejeli. Saj smo na podlagi odgovorov po analizi
dobili rezultate, da stil vodenja vodje vpliva na nekatere motivacijske dejavnike, ki so
sestavni del motiviranosti.
Prav tako smo delno sprejeli tudi hipotezo H2, kjer smo trdili, da stil vodenja vodje
statistično značilno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Rezultati analize so pokazali, da
stil vodenja statistično značilno vpliva na nekatere dejavnike zadovoljstva.
Hipoteza H3 se je nanašala na osebnost vodje in motiviranost zaposlenih. Zanimalo nas
je, ali osebnost vodje statistično značilno vpliva na motiviranost zaposlenih. Tudi
hipotezo H3 smo delno sprejeli. Saj smo na podlagi statističnih podatkov ugotovili, da
osebnost vodje vpliva na motiviranost, katera izhajajo iz motivacijskih dejavnikov.
V zadnji hipotezi (H4) smo trdili, da osebnost vodje statistično značilno vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih. Kot vse predhodne smo tudi to delno sprejeli in tako ugotovili,
da na zadovoljstvo zaposlenih statistično značilno delno vpliva tudi osebnost vodje.
Podjetju priporočamo, da v smeri zadovoljevanja in motiviranja zaposlenih še
nadaljujejo. Dobro bi bilo poiskati način motiviranja tistih zaposlenih, ki so
nezadovoljni oz. kažejo nezadovoljstvo. Nadaljujejo naj z vsemi že izvajanimi
motivacijskimi dejavniki in hkrati naj uvajajo tudi nove. Občasno naj vodje še vedno
pošiljajo na različna izobraževanja in usposabljanja.
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7 SKLEP
V magistrski nalogi smo proučevali, kako voditeljske sposobnosti in različni stili
vodenja vplivajo na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih.
S pomočjo različnih strokovnih člankov in druge literature smo raziskovali številna
področja: od vodenja, motivacije, osebnosti človeka in vodje, do zadovoljstva
zaposlenih. Na podlagi raziskav in mnenj drugih avtorjev s področja omenjenih tem
lahko rečemo, da je velik del zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih odvisen od
načina vodenja, voditeljskih sposobnosti in stila vodenja vodja oz. managerja. To
pomeni, da je uspeh organizacije ali podjetja v veliki meri odvisen od načina vodenja.
Zaposleni, kateri niso zadovoljni s svojim delom, jim delo ne predstavlja nekega motiva
in možnosti za razvoj samega sebe, svojih zmožnosti in tudi podjetja, bodo v delo
vložili veliko manj truda, kot tisti, kateri so z vsem tem zadovoljni in jim slednje
predstavlja motivacijo. Vodja mora dati zaposlenemu vedeti, da je podjetju potreben, ga
za uspešno delo nagraditi, mu boljšati delovne pogoje in mu dati tudi besedo pohvale.
Samo na takšen način bo zaposlen ostal lojalen podjetju, se bo zanj trudil in prihajanje
na delo zanj ne bo samo »služba« ampak tudi del njegovega življenja.
V empiričnem delu magistrske naloge smo s pomočjo vprašalnika v podjetju Belimed d.
o. o. iz Grosuplja ugotavljali vpliv stilov vodenja in osebnosti vodje na motiviranost in
zadovoljstvo zaposlenih. Raziskavo smo izvedli s šestdesetimi naključno izbranimi
zaposlenimi v podjetju, pri čemer je 52 anketiranih anketni vprašalnik vrnilo izpolnjen.
Podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS. Analizirali smo vse
štiri hipoteze, katere smo si postavili že v začetku naloge.
S hipotezo H1 smo preverjali vpliv stila vodenja na motivacijske dejavnike, iz katerih
izhaja motiviranost oz. nemotiviranost za delo. Hipotezo H1 smo na podlagi dobljenih
rezultatov delno sprejeli. Rezultati so zanimivi, saj smo pričakovali, da bo stil vodenja
vplival na motiviranost zaposlenih pri več motivacijskih dejavnikih, katerih posledica je
motiviranost. Iz tega lahko ugotovimo, da sta stil vodenja in motivacija med seboj delno
povezana. Več kot polovica vprašanih zaposlenih je na vprašanje, kateri stil vodenja
njihov neposredno nadrejeni uporablja, odgovorila, da demokratični stil. Morda imamo
ravno zaradi tega, ker se v veliki večini uporablja stil vodenja, ki naj bi bil ljudem
prijazen, manj povezav med stilom vodenja in motivacijo.
Na podlagi obravnavanih rezultatov smo hipotezo H2 delno sprejeli, saj smo zaznali
statistično značilne povezave med stili vodenja in zadovoljstvom zaposlenih. Ponovno
lahko sklepamo, da je to posledica dobrega stila vodenja, katerega imajo vodje v
obravnavanem podjetju.
S pomočjo hipoteze H3 smo raziskovali vpliv osebnosti vodje na motivacijske
dejavnike, katerih rezultat je motiviranost zaposlenih. Na podlagi teh smo ugotovili, da
osebnost vodje v nekaterih primerih statistično značilno vpliva na motiviranost
zaposlenih, zato smo hipotezo H3 delno sprejeli.
Kot zadnje smo s hipotezo H4 preverjali vpliv osebnosti vodje na zadovoljstvo
zaposlenih. Na podlagi odgovorov anketiranih zaposlenih smo ugotovili, da osebnost
vodje ne vpliva na vse dejavnike zadovoljstva zaposlenih. Iz tega sledi, da smo hipotezo
H4 delno sprejeli.
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Možnosti nadaljnjega raziskovanja je veliko. Anketirali bi lahko vse zaposlene v
podjetju in ne samo del, tako bi dobili celoten vpogled na vpliv voditeljskih sposobnosti
in stilov vodenja na zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. Analizirali bi lahko
voditeljske sposobnosti vodij. Prav tako je možnost nadaljnjega raziskovanja v smislu,
kako vodje sami vidijo svoje vodenje in kaj želijo pri slednjem izboljšati. Veliko
možnosti imamo pri raziskovanju pogledov vodij (nadrejenih) na svoje zaposlene
(podrejene). Prav tako obstajajo možnosti za raziskovanje splošnega zadovoljstva in
motiviranosti zaposlenih.
Glede na raziskavo ugotavljamo, da so vodje v podjetju Belimed d. o. o. dobro
voditeljsko podkovani. Predlagamo, da to stanje pri vodjih še naprej vzdržujejo z
različnimi izobraževanji. Z nekaterimi dejavniki motiviranja in zadovoljstva zaposleni v
podjetju, na podlagi rezultatov ankete, niso zadovoljni. Predlagamo, da vse zaposlene v
podjetju vprašajo, kaj jih najbolj moti, katera stvar jih najmanj motivira in kateri
dejavnik zadovoljstva v njih prebuja največ nezadovoljstva. Slednje naj nato poizkušajo
izboljšati.
Podjetju priporočamo, da na svoji poti do cilja svoje zaposlene še naprej motivira s
pomočjo različnih motivacijskih dejavnikov in tako ohranja tudi njihovo zadovoljstvo.
Pozabiti pa ne smejo na tiste zaposlene, ki so malo manj zadovoljni s svojim delom v
organizaciji in posledično manj motivirani. Morajo najti način, da motivirajo tudi njih.
Stili vodenja so, kot smo omenili že v teoretičnem delu naloge, različni. Ni dobro, da se
vodja ravna samo po enem stilu vodenja. Veliko bolje je, da uporablja glede na situacijo
in dogodke v podjetju različne kombinacije stilov. Po našem mnenju, je takšen vodja
najuspešnejši vodja. Vsekakor pa je vse odvisno od osebnosti človeka.
Osebnost je tako pri vsakem človeku drugačna. Nekateri ljudje se med seboj takoj, ko se
srečajo, »začutijo« in ne potrebujejo v odnosu drug z drugim nobenih posebnih naporov.
Medtem ko se drugi med seboj nikakor osebnostno ne povežejo. To se lahko dogaja tudi
v podjetju. Svojega nadrejenega žal ne moremo izbirati, zato je vse odvisno od sreče in
naše osebnosti ali se bomo razumeli s svojim nadrejenimi ali ne.
Zaključimo lahko, da je vodenje, tako kot smo omenili že v začetku, vedno aktualno in
vedno bo aktualno za raziskovanje, saj ima vpliv na veliko stvari v našem okolju.
Največji vpliv na vodenje in stil vodenja pa ima vodja sam. Samo on se lahko odloči in
ubere drugačno pot, katera bo tako njemu samemu v zadovoljstvo. Velik vpliva pa bo
imela tudi na zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik

VPRAŠALNIK VODITELJSKE SPOSOBNOSTI VODJE, STIL VODENJA,
ZADOVOLJSTVO IN MOTIVACIJA ZAPOSLENIH

Pozdravljeni!

Sem Ana Marija Duhanič, študentka podiplomskega študija na Ekonomsko-poslovni
fakulteti v Mariboru, smer Management, organizacija in človeški viri. Svoje šolanje
želim zaključiti z dobro izdelano magistrsko nalogo z naslovom: Kako voditeljske
spodobnosti in stil vodenja podjetja vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih.
Za izvedbo ankete pa potrebujem vašo pomoč in verjamem, da mi je ne boste odrekli.
Prosim vas, da preudarno rešite vprašalnik ter podate vaše osebno mnenje in
razmišljanje.

Vprašalnik je anonimen. Z njim želim zbrati vaša mnenja o pomembnih segmentih v
podjetju. Vprašanja se nanašajo na vašega neposredno nadrejenega vodjo in na vas.

Hvala za sodelovanje.

Ana Marija Duhanič

1

1. Prosim, da na lestvici obkrožite tisto številko, ki po vašem mnenju najbolje
označuje vašega vodjo.
PRIJAZEN

8 7 6 5 4 3 2 1

NEPRIJAZEN

PRIJATELJSKI

8 7 6 5 4 3 2 1

NEPRIJATELJSKI

NAVDUŠEN

8 7 6 5 4 3 2 1

NENAVDUŠEN

SPROŠČEN

8 7 6 5 4 3 2 1

NAPET

TOPEL

8 7 6 5 4 3 2 1

HLADEN

ODLOČEN

8 7 6 5 4 3 2 1

NEODLOČEN

USPEŠEN

8 7 6 5 4 3 2 1

NEUSPEŠEN

VESEL

8 7 6 5 4 3 2 1

ŽALOSTEN

2. Z x-om označite kateri stil vodenja prevladuje pri vašem neposredno
nadrejenem.
AVTORITATIVNI
STIL

DEMOKRATIČNI
STIL

LIBERALNI STIL

KOMBINACIJA

naloge posreduje v
obliki ukazov,
samostojnost
zaposlenih ga moti

zaposlene vključuje v
proces odločanja,
zaposlene informira,
upošteva njihovo
mnenje

podrejeni ima
svobodo, vodja
delavcev ne usmerja,
ne nadzira in ne
obvešča o
informacijah

Odvisno od
situacije kateri
stil vodenja
uporablja

Če ste označili, da uporablja kombinacijo stilov, napišite katero kombinacijo stilov
uporablja:

_____________________________________________________

2

3. Prosimo vas, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma
nestrinjanje s posameznimi trditvami.
Ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko na desni strani trditve:
1 – sploh nisem zadovoljen, 2 – nisem zadovoljen, 3 – niti nisem zadovoljen, niti da sem
zadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen
Zadovoljstvo z delom.

1 2 3 4 5

Zadovoljstvo s delovnimi pogoji (oprema, prostori).

1 2 3 4 5

Zadovoljstvo s sodelavci.

1 2 3 4 5

Zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi.

1 2 3 4 5

Zadovoljstvo s plačo.

1 2 3 4 5

Zadovoljstvo z delovnim časom.

1 2 3 4 5

Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja.

1 2 3 4 5

Zadovoljstvo z vodstvom organizacije.

1 2 3 4 5

4. V podjetju me osebno motivira.
Odgovore ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko na desni strani trditve:
1 – sploh me ne motivira, 2 – me ne motivira, 3 – niti da me, niti da me ne motivira, 4 –
me motivira, 5 – zelo motivira
a) pohvala/priznanje

1 2 3 4 5

b) denarna nagrada

1 2 3 4 5

c) vključenost v dogajanje

1 2 3 4 5

d) napredovanje

1 2 3 4 5

e) samostojnost pri opravljanju dela

1 2 3 4 5

f) družabni dogodki

1 2 3 4 5

g) osebni razvoj

1 2 3 4 5

h) dobra komunikacija med vodji in zaposlenimi – in obratno 1 2 3 4 5
i) urejeni medosebni odnosi

1 2 3 4 5

j) varnost zaposlitve

1 2 3 4 5

k) usposabljanje/dodatno izobraževanje

1 2 3 4 5

3

SPLOŠNI PODATKI
Spol:
a) moški
b) ženski
Starost:
a)
b)
c)
d)
e)

do 25 let
od 26 do 35 let
od 36 do 45 let
od 46 do 55 let
več kot 55 let

Stopnja izobrazbe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

osnovna šola
srednja poklicna šola
gimnazijski maturant/ srednja tehnična šola
višja strokovna šola
visoka strokovna šola
univerzitetna izobrazba
magisterij
doktorat

Delovno mesto katerega opravljam:
a) delavec
b) vodja
c) manager
Delovna doba v podjetju:
a)
b)
c)
d)

od 1 do 10 let
od 11 do 20 let
od 21 do 30 let
31 in več let

4

